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АКТИ СКУПШТИНЕ 
1.  

На основу  члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („(''Службени гласник РС'' број: 
97/16), члана  5. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, број 75/04 и 78/11), 
члана 36. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'',  број: 6/17)  и члана 
36.Одлуке о оснивању ЈКП ''Водовд''  д.о.о. 
Лопаре, Скупштине општине Лопаре,  на 4. 
сједници одржаној дана  04.02.2021. године,    
д о н о с и:  

 
С Т А Т У Т 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
''ВОДОВОД' 'д.о.о. ЛОПАРЕ 

 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан  1. 

Статутом ЈКП ''ВОДОВОД'' д.о.о. Лопаре (у 
даљем тексту: Предузеће'')  уређују се:  

 фирма и сједиште Предузећа,  

 дјелатност,  

 основни капитал и висина удјела, 

 фонд резерви 

 вођење пословања и заступање 
Предузећа, 

 начин утврђивања и диобе добити и 
покрића губитка, 

 права и обавезе оснивача 

 организација Предузећа 

 органи Предузећа, њихов избор, 
опозив и надлежности 

 начин извјештавања о пословању 
Предузећа  

 планирање пословања и пословне 
књиге Предузећа 

 пословна тајна 

 заштита животне средине 

 недопуштене и ограничене 
активности Предузећа 

 забрана конкуренције 

 промјена облика и престанак 
Предузећа 

 поступак измјена и допуна статута 
 
II ФИРМА И СЈЕДИШТЕ 

 
Члан  2. 

Друштво послује под фирмом: јавно 
комунално предузеће ''ВОДОВОД'' д.о.о.  
Лопаре. 

Скраћени назив друштва је: ЈКП 
"ВОДОВОД" д.о.о. Лопаре.  

У своме пословању предузеће користи 
фирму у пуном или скраћеном облику, како је и 
уписана у  регистру. 

 
Члан  3. 

Сједиште предузећа је у 
Лопарама,улица Мајке Ангелине 35. 
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Члан  4. 
Предузеће има свој печат и  

штамбиљ. 
Печат Предузећа је округлог облика, 

пречника 35 мм, по чијем ободу је исписан 
сљедећи текст: Јавно комунално предузеће 
''ВОДОВОД'' д.о.о. Лопаре 

Штамбиљ је правоугаоног облика и 
садржи пуно пословно име, сједиште ЈКП 
''ВОДОВОД'' и место за датум и број. 

Употреби, чувању, броју печата и 
штамбиља регулишу се посебним актом 
Управе. 

 
Члан  5. 

Предузеће има свој знак чији садржај је 
уређен посебним актом којег доноси Управа.  
 
III     ДЈЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан  6. 
Предузеће обавља дјелатности, 

усклађене са Стандардном класификацијом 
дјелатности, како слиједи:  
Претежна  дјелатност -    36.00 прикупљање, 
пречишћавање и снабдијевање водом 
  
                                          -  37.00 канализација  

Остале дјелатности 

 41.20 – Изградња стамбених и 
нестамбених зграда, 

 42.21 – Изградња цјевовода за 
течности и гасове, 

 42.91 – Изградња хидрограђевинских 
објеката, 

 42.99 – Изградња осталих објеката 
нискоградње, д.н. 

 43.11 – Уклањање објеката, 

 43.12 – Припремни радови на 
градилишту, 

 43.21 – Електроинсталациони радови, 

 43.22 – Увођење инсталације 
водовода, канализације, гаса и 
инсталација за гријање и 
климатизацију, 

 43.29 – Остали грађевински 
инсталациони радови, 

 43.99 – Остале специјализоване 
грађевинске дјелатности, д.н. 

 45.20 – Одржавање и поправка 
моторних возила, 

 49.39 – Остали копнени превоз 
путника, 

 49.41 – Друмски превоз робе, 

 49.50 – Цјевоводни транспорт, 

 53.20 – Дјелатности пружања осталих 
поштанских и курирских услуга, 

 71.11 – Архитектонске дјелатности, 

 71.12 – Инжењерске дјелатности и с 
њима повезано техничко савјетовање 

 71.20 – Техничко испитивање и 
анализа, 

 74.90 – Остале стручне, научне и 
техничке дјелатности и 

 95.29 – Поправка осталих предмета за 
личну употребу и домаћинство. 

 
Члан  7. 

Предузеће може, без уписа у Регистар да 
обавља и друге дјелатности које служе 
дјелатности уписаној у Регистар, које се 
уобичајено обављају уз те дјелатности, у 
мањем обиму или привремено. 
 
IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ВИСИНА  
             УДЈЕЛА 
 

Члан  8. 
Основни капитал Предузећа износи 

1,00  КМ и претставља улог оснивача општине 
Лопаре са 100%-тним удјелом. 

 
Члан  9. 

Повећање и смањење основног капитала 
врши се на основу одлуке оснивача, а у складу 
са Законом о привредним друштвима и 
оснивачким актом. 
 
V ФОНД РЕЗЕРВИ 

 
Члан  10. 

Предузеће формира обавезне резерве. 
   У обавезне резерве се сваке 

финансијске године од добити коју предузеће 
оствари уноси најмање 5%, док резерве не 
достигну 20% од укупног основног капитала 
предузећа. 
 
VI ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА И ЗАСТУПАЊЕ 

ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан  11. 
Предузеће заступа Управа. 
Управа организује рад и руководи 

пословањем, заступа и представља Предузеће 
и одговара за законитост пословања.  

Лица овлаштена за заступање уписују се 
у регистар друштава и могу подузимати све 
радње и обављати послове у име и за рачун 
Предузећа, у оквиру датих овлаштења.   
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VII НАЧИН УТВРЂИВАЊА И ДИОБЕ 
ДОБИТИ И ПОКРИЋА ГУБИТКА 

 
Члан  12. 

Утврђивање прихода, расхода и 
резултата пословања врши се полугодишњим 
и годишњим обрачуном, у складу с важећим 
прописима. 

Подјели нето добити приступа се након 
што се покрију губици из ранијих година. Из 
преостале нето добити издваја се износ који по 
уговору о ангажману припада Управи, а може 
се издвојити дио за резерве и дио у 
акумулираној добити. 

Нето добит распоређена у смислу 
става 1.овог члана Статута, исказује се у 
апсолутним износима и у проценту. 

Добит се распоређује одлуком 
Скупштине за сваку пословну годину у којој је 
остварена. 

Одлука се доноси након усвајања 
годишњег обрачуна на истој Скупштини. 

Приједлог одлуке о распоређивању 
добити припрема Управа. Приликом припреме 
приједлога за распоређивање добити водиће 
се рачуна о висини издвојених средстава у 
резерве, стање акумулиране добити, стање на 
тржишту и текуће пословање. 

Одлука о утврђивању и распоређивању 
добити доноси се у Скупштини већином 
гласова присутних. 

Уколико Предузеће на крају године 
искаже губитак, исти се може покрити: 

 из обавезних резерви Предузећа, 

 из добити у наредној години 

 повећањем или смањењем основног 
капитала 

 те на друге начине утврђене законом, а 
у складу с одлуком Скупштине. 

 
Члан  13. 

Ликвидност предузећа може се у току 
пословне године постизати из зајма и кредита.  

Зајам се не може узимати по камати 
која је изнад тржишних услова. 
 

Одлуку о покрићу губитка доноси 
Скупштина, већином гласова присутних. 
 

Члан  14. 
Смањење основног капитала, ради 

покрића губитка у пословању, подузима се као 
посљедње средство. 

 
VIII ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА 
 

Члан  15. 
Оснивач Предузећа је општина Лопаре. 
Права и обавезе скупштине, као органа 

управљања у Предузећу врши Скупштина 
општине Лопаре.  

IX ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан  16. 
Предузеће је организовано као 

једнодомо. 
Цјеловита и детаљна унутрашња 

организација и систематизација радних мјеста 
уређује се посебним нормативним актом 
(навести акт којим се то уређује), којег доноси 
Управа.  

 
X ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА, ЊИХОВ ИЗБОР, 

ОПОЗИВ И НАДЛЕЖНОСТИ 
 

Члан  17. 
Органи у Предузећу су: 

 Скупштина 

 Надзорни одбор  

 Управа (менаџмент) и 

 Одбор за ревизију 
 
Скупштина 

Члан  18. 
Скупштина Предузећа одлучује о: 
 

 доношењу статута, његовим измјенама 
и допунама 

 расподјели годишње добити и покрићу 
губитка 

 повећању и смањењу основног 
капитала 

 оснивању нових предузећа 

 плану пословања и инвестирању 

 Етичком кодексу и Пословнику 
Скупштине 

 именовању и разрјешењу Надзорног 
одбора и Одбора за ревизију 

 усвајању годишњег извјештаја 
Предузећа који укључује финансијски 
извјештај и извјештај ревизора, 
Надзорног одбора и Одбора за 
ревизију 

 промјени облика и подјели Предузећа  

 накнадама члановима Надзорног 
одбора и Одбора за ревизију 

 осталим питањима у складу са 
важећим прописима. 

 
Надзорни одбор 

 
Члан  19. 

Надзорни одбор је надлежан и одговоран 
да: 

 надзире рад Управе и пословање 
Предузећа 

 припрема и предлаже Етички кодекс, 
пословнике и друге акте које усваја 
Скупштина 

 именује и разрјешава чланове Управе  
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 врши избор кандидата Одбора за 
ревизију и подноси Скупштини 
приједлог за именовање 

 утврђује приједлог цијене и начин 
плаћања комуналне услуге, у складу са 
Законом о комуналним дјелатностима 

 утврђује цијену пратећих услуга које 
Предузеће обавља 

 разматра и надзире поступак јавних 
набавки 

 даје мишљење Скупштини о приједлогу 
Управе за расподјелу добити,  

 даје упуте Управи за провођење мјера 
и активности приликом уочених 
неправилности 

 надзире Управу у примјени препорука 
Одбора за ревизију и вањског ревизора 

 доноси Планове пословања  

 одлучује о осталим питањима у складу 
са законом. 

 
Састав Надзорног одбора, те услови и 

начин именовања чланова и начина рада 
Надзорног одбора регулисани су оснивачким 
актом. 
 
Управа 

Члан  20. 
Управу Предузећа чини директор и 

извршни директори 
Управа је надлежна и одговорна за: 
- организацију и вођење пословања 

предузећа, 
- извјештавање Надзорног одбора 

предузећа на његов захтјев, 
- проведбу Статута, Етичког кодекса 

и других аката Предузећа 
- израду и надгледање реализације 

планова пословања, 
- осигурање проведбе прописа за 

поступак јавних набавки 
- израду калкулације цијене и начина 

плаћања комуналне услуге, 
- доноси Правилник о раду и акт о 

начину утврђивања одговорности 
запосленика за повреде радне 
обавезе, као и остале опће акте 

- припрема приједлога о расподјели 
добити или покрићу губитка, 

- запошљавање и отпуштање 
запосленика према Правилнику о 
раду и важећим прописима, 

- заступање предузећа према 
трећим лицима, 

- старање и одговорност за 
законитост рада предузећа, 

- имплементација Етичког кодекса у 
предузећу, 

- примјену препорука Одбора за 
ревизију, 

- осигурање услова за рад Одјела за 
интерну ревизију у погледу 
простора и цјеловитог увида у 
евиденцију Предузећа потребне за 
њихово обављање послова. 

- друге активности неопходне за 
несметано пословање предузећа. 

Управа је дужна и одговорна за 
примјену препорука Одбора за ревизију. 

 
Члан  21. 

Осим надлежности и одговорности из 
претходног члана, чланови Управе су 
надлежни и одговорни за сљедеће: 
 
Директор предузећа: 
 

 Предсједава Управом, руководи 
пословањем, заступа и представља 
Предузеће  

 Организује и руководи процесом рада и 
самостално доноси одлуке 

 Утврђује развојну и пословну политику  

 Закључује уговоре и подузима и друге 
правне радње, заступа Предузеће пред 
судовима и другим органима и у 
односима са трећим лицима 

 Одговара оснивачу за законитост рада 
Предузећа 

 Подузима радње везано за 
регистрацију Предузећа. 

 
Директор предузећа може путем 

прокуре пренијети овлаштење на друга лица у 
Предузећу или ван њега, у складу са Законом 
о привредним друштвима. 
 

Извршни директори организују рад, 
заступају и представљају Предузеће и 
одговарају за законитост пословања у обиму 
који им одреди Директор, а што се утврђује 
посебним рјешењем, којег доноси Директор 
Предузећа 

 
Члан  22. 

Управи није допуштено да издваја за 
резерве износе веће од једне половине нето 
добити расположивог за расподјелу. 

 
Члан  23. 

Управу бира Надзорни одбор, на 
основу јавног конкурса из реда кандидата који 
по менаџерским знањима и искуству најбоље 
одговарају за извршење оперативних и 
пословних потреба јавног предузећа. 

За директора предузећа може бити 
именована особа која поред општих услова 
прописаних законом испуњава и сљедеће 
услове 
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- да посједује средњу, вишу или 
високу стручну спрему, 

- има најмање 3 године радног 
искуства. 

Мандат директора предузећа траје 
четири године. Мандат члана Управе може 
престати и прије истека периода од четири 
године и то: 

- оставком, 
- разрјешењем (о чему по приједлогу 

Надзорног одбора одлучује 
Скупштина, а по претходно 
проведеном поступку утврђивања 
одговорности) 

- престанком радног односа у 
предузећу по другом основу 

- наступањем сметњи за обављање 
функције члана Управе, у складу са 
Законом 

 
Одбор за ревизију 
 

Одбор за ревизију чине лица изабрана 
путем јавног конкурса . 

Одбор за ревизију  надлежан је да. 
- именује вањског ревизора и 

директора Одјела за ревизију 
- разматрати годишњу студију ризика 

и палан ревизије 
- осигурати услове Одјелу за 

интерну ревизију за извршавање 
обавеза у складу са планом 
ревизије и важећим стандардима 

- подузимање мјера у циљу 
ефикасности интерне контроле. 

- Подношење мјесечних извјештаја  
Надзорном одбору  

 
XII НАЧИН ИЗВЈЕШТАВАЊА О                
             ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА 
 

Члан  24. 
Информације о раду Предузећа 

доступне су јавности у складу са важећим 
прописима . 
  Структура извјештаванаја у Предузећу 
је сљедећа: 

- Управа има обавезу извјештавати 
Надзорни одбор,а на захтјев 
Надзорног одбора доставити 
извјештај у року од 15 дана од дана 
доставе захтјева, 

- Управа је обавезна писмено 
извјестити Надзорни одбор о 
сазнањима или уоченом 
незаконитом или недјелотворном 
понашању, које директно или 
индиректно утиче на пословање 
Предузећа 

У погледу надлежности за смјењивање 
члана/ чланова органа управлљања, 

примјењују с важећи прописи , а процедура ће 
бити прописана пословником о раду сваког 
појединог органа управљања. 
 
XIII ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВАЊА И 

ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан  25. 
Предузеће планира своје пословање и 

развој и одлучује о вршењу, врсти и садржини 
планова пословања и развоја предузећа. 

Предузеће планирањем пословања и 
развоја прилагођава циљевима ради којих је 
основано и условима дјеловања законитости 
тржишта. 

 
Члан  26. 

Управа предузећа, користећи се 
добром пословном праксом, а у складу са 
Законом о јавним предузећима ће  планирати 
развој јавног предузећа припремом 
трогодишњег плана пословања.  

Предузеће ће усаглашавати 
трогодишњи план пословања са кретањима 
услова пословања, односно вршити 
ревидирање трогодишњег плана на годишњем 
нивоу. 
 

Члан  27. 
План пословања предузећа ће 

обавезно садржавати: 
- предвиђање прихода и расхода, 

- капиталне издатке предвиђене за 
период обухваћен планом, 

- извор финансија за превиђене 
капиталне издатке, 

- све зајмове и кредите чије узимање 
планирано у периоду који план 
пословања обухвата, 

- гарнације чије узимање 
предложено за осигурање зајмова, 
односно кредита, 

- приједлоге за оснивање или 
куповину других предузећа, 
укључујући и кадровске потребе у 
случају оснивања, односно 
куповине предузећа, 

- приједлоге за кориштење добити, 
прихода у периоду обухваћеном 
планом, 

- предвиђене финансијске и друге 
извјештаје, 

- запошљавање и као и предвиђене 
трошкове за то. 
 

Члан  28. 
О раду и пословању предузећа воде се 

пословне књиге у складу са Законом. 
Предузеће је дужно за сваку пословну годину, 
у складу са важећим законским прописима 
саставити периодични обрачун и завршни 
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рачун 
     
XIV ПОСЛОВНА ТАЈНА 

 
Члан  29. 

Пословном тајном сматрају се исправе 
и подаци утврђени општим актом, чије би 
саопштавање или давање на увид 
неовлаштеном лицу, било противно 
пословању предузећа и штетило његовим 
интересима и пословном угледу. 

 
Члан  30. 

Исправе и податке који се сматрају 
пословном тајном, може другим лицима 
саопштавати Упрва предузећа, а поједине 
врсте исправа и података руководећи 
запосленици, као и лица одређена општим 
актом о пословној тајни. 

 
Члан  31. 

Пословну тајну су дужни чувати сви 
запосленици предузећа, Управа и Надзорни 
одбор, уколико на било који начин сазнају за 
исправу или податак који се сматра пословном 
тајном. 

Дужност чувања пословне тајне траје и 
послије престанка радног односа запосленика 
у предузећу, односно престанка чланства у 
управи или Надзорном одбору. 
 
XV ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Члан  32. 

Приликом обављања послова у оквиру 
дјелатности предузећа потребно је подузимати 
све мјере заштите и унапређења животне 
средине у складу са важећим прописима. 
 
XVI НЕДОПУШТЕНЕ И ОГРАНИЧЕНЕ 

АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан  33. 
Предузеће не смије подузимати 

активности које су му забрањене или 
ограничене одредбама Закона о јавним 
предузећима. 
 
XVII ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ 

 
Члан  34. 

Запосленицима предузећа забрањено 
је обављање послова за свој рачун из оквира 
регистроване дјелатности предузећа, без 
одобрења Управе. 
 
XVIII ПРОМЈЕНА ОБЛИКА И ПРЕСТАНАК 

ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан  35. 
Предузеће може промијенити облик у 

дионичко друштво само на основу Одлуке 
оснивача, а у складу са Законом о привредним 
друштвима. 

 
Члан  36. 

Предузеће може престати постојати 
- Одлуком оснивача 
-  У случајевима предвиђеним 

Законом о привредним друштвима 
 
XIX ПОСТУПАК ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 

СТАТУТА 
 

Члан  37. 
Измјене и допуне овог Статута 

предлаже Управа када таква обавеза настаје 
по Закону или је оправдана ради утврђивања 
односа у предузећу. 

 
Члан  38. 

Измјене и допуне Статута ступају на 
снагу даном доношења. 
 
XX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан  39. 

Предузеће има обавезу најкасније 30 
дана од доношења Статута да усклади остале 
акте предузећа са Статутом. 

На питања која нису регулирана овим 
Статутом примјењиваће се одредбе Закона о 
јавним предузећима Републике Српске, Закона 
о привредним друштвима  и Закона о раду те 
други важећи прописи из области коју 
регулишу. 

 
Члан  40. 

Овај Статут ступа на снагу даном 
доношења од стране Скупштине. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 
 
Број: 01/1-022-1-1/21    ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 04.02.2021.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
                                                                         
2. 

На основу члана 5.став 1. тачке ђ) 
Закона о јавним предузећима ("Службени 
гласник РС", број: 75/04 и 78/11), члана 4. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске ("Службени 
гласник РС", број: 25/03, 41/03 и 104/06), члана 
36. Статута општине Лопаре ("Службени 
гласник општине Лопаре", број: 6/17) и члана 
36. став 2. тачка ђ) Одлуке о оснивању јавног 
комуналног предузећа „Водовод“ Лопаре број: 
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01/1-022-1-109/19 од 25.09.2019. године, 
Скупштина општине Лопаре на 4. редовној 
сједници одржаној дана 04.02.2021. године,     
д о н о с и 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању вршилаца дужности чланова 
Надзорног одбора у Јавном комуналном 

предузећу „ВОДОВОД“ д.о.о. Лопаре 
 

I 
 
 За вршиоце дужности чланова 
Надзорног одбора у Јавном комуналном 
предузећу  „Водовод“д.о.о. Лопаре именују се: 
 
 1. Душан Бојић из Козјака предсједник,  
 2. Иван Божић из Лопара члан и 
 3. Раде Васић из Бруснице члан. 
 

II 
 

 Ово Рјешење 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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број:01/1-022-1-2/21     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 04.02.2021.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        МиленкоРистић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                
                             
3. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
97/16 и 36/19), члана 4. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске ("Службени 
гласник РС", број: 25/03, 41/03 и 104/06) и 
члана 36. Статута општине Лопаре ("Службени 
гласник општине Лопаре", број: 6/17), 
Скупштина општине Лопаре на 4.редовној 
сједници одржаној дана 04.02.2021. године,     
д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о именовању вршиоца дужности  директора 
Јавног комуналног предузећа „ВОДОВОД“ 

д.о.о. Лопаре 
 

I   
 

                ДРАГО СПАСОЈЕВИЋ из Лопара  
именује се  за вршиоца дужности директора 
Јавног комуналног предузећа „ВОДОВОД“ 
д.о.о.  Лопаре.  
 

II 
 

 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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
  
Број: 01/1-022-1-3/21   ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 04.02.2021.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      
                        Миленко Ристић,дипл.ецц, с.р. 
________________________________________  
       
4. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 36. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17), Скупштина 
општине Лопаре на 4. редовној сједници, 
одржаној дана 04.02.2021. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о условима и начину пријема приправника 

и волонтера у Општинску управу 
Лопаре 

 
I 
 

 Овом одлуком уређују се начин и 
услови пријема приправника високе, више и 
средње стручне спреме (у даљем тексту: 
приправник) у Општинску управу општине 
Лопаре (у даљем тексту општину Лопаре). 
 Одредбе ове одлуке односе се и на 
начин ангажовања волонтера као лица која се 
у општину Лопаре примају на стручно 
оспособљавање за самосталан рад, без 
заснивања радног односа. 
 

II 
 

 Општина Лопаре ће у 2021. години, 
примити у радни однос до 10 приправника са 
високом, вишом и средњом стручном спремом. 

Општинска управа општине Лопаре ће 
у 2021. години ангажовати до 10 волонтера, са 
високом, вишом и средњом стручном спремом, 
ради  стручног оспособљавања за самосталан 
рад, без заснивања радног односа. 

 
III 
 

 Ближи услови и начин пријема 
приправника и волонтера уредиће се 
Програмом пријема приправника и волонтера 
високе, више и средње стручне спреме. 
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 За израду Програма из претходног 
става задужује се Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности општинске управе 
општине Лопаре. 
 

IV 
 

 За реализацију ове одлуке задужује се 
начелник општине Лопаре. 
 

V 
 

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

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

 
 

Број: 01/1-022-1-4/21        ПРЕДСЈЕДНИК   
Датум: 04.02.2021.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________  
 
5. 
             На основу чланова 7. и 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број: 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 6/17) Скупштина општине 
Лопаре на 4. сједници одржаној дана 
04.02.2021.године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о условима и начину давања у закуп  

складишно-производног објекта 
у Прибоју општина Лопаре 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин издавања у закуп производно-
складишног објекта спратности П-1, габарита 
26,24 x 30,24 м, укупне површине 998 м

2
, 

изграђеног у складу са Споразумом о 
финансирању пројекта донаторским 
средствима у оквиру механизма сарадње по 
Споразуму о успостављању специјалних 
паралелних односа између Републике Српске 
и Републике Србије, на парцелама означеним 
као к.п. бр. 1652/2 и 1652/3, површине 4548 м

2
,  

уписане у Лист непокретности број: 479 К.О. 
Прибој. 
 

Члан 2. 
Производно-складишни објекат из 

претходног члана издаје се на период од 5 
(пет) година. 

 
  

Члан 3. 
Износ закупнине одредиће се у 

поступку јавне лицитације, прикупљањем 
писмених понуда. 

Почетну цијену закупнине одредиће 
стручна Комисија именована од стране 
Начелника општине Лопаре у складу са 
Правилником о критеријумима за давање у 
закуп производно-складишног објекта који ће 
донијети Начелник општине. 
 

Члан 4. 
 Поступак лицитације спровешће 

Комисија за провођење поступка за давање у 
закуп пословног простора у својини општине 
Лопаре коју је именовао Начелник општине 
Лопаре. 
 

Члан 5. 
Оглас за јавну лицитацију биће 

објављен у дневном листу, на интернет 
страници и огласној табли  општине Лопаре.  
 

Члан 6. 
За релизацију ове одлуке задужује се 

Начелник општине Лопаре. 
  

Члан 7. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лопаре“. 
 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-5/21      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 04.02.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________
       
6. 
              На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
97/16 и 36/19), члан а 348а.  Закона о стварним 
правима („Службени гласник РС“, број: 124/08, 
58/09, 95//11 и 60/15), члана 36. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 6/17), и члана 7. Правилника о 
условима, начину и поступку оснивања права 
грађења на непокретностима у својини 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 8/15), Скупштина општине 
Лопаре на 4. редовној сједници, одржаној 
04.02.2021. године, д о н о с и 
 
 

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

Стевановић Ђоке из Миросаваца 
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I 
 Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин оснивања права грађења у корист 
Стевановић Ђоке, на парцели означеној као 
к.ч. број: 267/28, површине 219 м

2
,  уписане у 

ПЛ бр. 212 К.О. Лопаре град, на име 
Скупштина општине Лопаре, а која по 
земљишно-књижним податцима одговара 
парцели означеној као к.ч. бр. 267/28, 
површине 219 м

2
 уписане у зк. ул. број: 43 К.О. 

Лопаре град са правом располагања у корист 
Скупштине општине Лопаре у дијелу 1/1. 

 
II 

 Право грађења у корист Стевановић 
Ђоке, оснива се ради стамбеног збрињавања 
чланова његове породице. Породица 
Стевановић Ђоке спада у категорију социјално 
угроженог становништва, стога се Право 
грађења оснива без накнаде. 

 
III 

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

 
IV 

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

 
V 

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

 
 

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

 
 

Број: 01/1-022-1-6/21      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 04.02.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________
                    
7. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чланa 36. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17), Скупштина 
општине Лопаре, на 4. сједници одржаној дана 
04.02.2021. године,  д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава   

 

I 
 

Одобравају се новчана средства у 
износу од 50.000,00 КМ, за санацију и 
изградњу водозахвата и приступног пута у 
Mјесној заједници Јабланица, засеок Петрићи. 
 

II 
 

Средства из претходног члана биће 
обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 
2021. годину, са позиције 511100 -  „Подршка 
пројектима капиталних инвестиција“. 

 
III 
 

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

 
IV 
 

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

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

 
Број: 01/1-022-1-7/21      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 04.02.2021.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                            
  
8. 

На основу члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима (,,Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 
95/11 и 60/15), члана 39. став 13. Закона о 
локалној самоуправи (,,Службени гласник 
Републике Српске“, брoj: 97/16 и 36/19), члана 
5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj: 20/12) и члана 36. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 6/17), Скупштина општине 
Лопаре на 4. редовној сједници одржаној дана 
04.02.2021. године, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о јавном оглашавању и продаји 
непокретности путем усменог 

јавног надметања – лицитације 
 
I 
 

 Под условима и на начин регулисан 
овом Одлуком спровешће се јавно 
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оглашавање и продаја лицитацијом 
непокретности у својини општине Лопаре 
означених као: 

- к.п. број: 371/22, у површини од 16 м
2
, 

уписана у Посједовни лист број: 212 
К.О. Лопаре град, а која по грунтовним 
подацима одговара парцели означеној 
као к.п. број: 353/9, у површини од 16 
м

2
, уписана у зк.ул. број: 200 К.О. 

Козјак, 
- к.п. број: 371/21, у површини од 178 м

2
, 

уписана у Посједовни лист број: 212 
К.О. Лопаре град, а која грунтовним 
подацима одговара парцелама 
означеним као к.п. број: 353/8, у 
површини од 170 м

2
 и к.п. број: 337/18, 

у површини од 8 м
2
, обје уписане у 

зк.ул. број: 200 К.О. Козјак, 
- к.п. број: 371/13, у површини од 140 м

2
, 

уписана у Посједовни лист број: 700 
К.О. Лопаре град, а која по грунтовним 
подацима одговара парцели означеној 
као к.п. број: 337/17, у површини од 140 
м

2
, уписана у зк.ул. број: 200 К.О. 

Козјак. 
 

II 
 

 Почетна продајна цијена 
непокретности из тачке I ове одлуке износи 
1.670,00 KM (словима: хиљаду шестстотина 
седамдесетконвертибилнихмарака). 
 

III 
 

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

 
IV 
 

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

V 
 

 Поступак лицитације непокретности 
спровешће комисија коју је именовао овај 
орган. 
 

VI 
 

 Продајну цијену непокретности учесник 
лицитације са којим ће се закључити уговор, 

обавезан је уплатити прије закључивања 
уговора на жиро рачун продавца. 
 

VII 
 

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

VIII 
 

 Oва одлука ступа на снагу осмог дана 
након објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лопаре“. 
 
 

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

 
 

Број: 01/1-022-1-8/21      ПРЕДСЈЕДНИК         
Датум,04.02.2021.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________
                                                                                     
9. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и чланa 36. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17),  Скупштина 
општине Лопаре, на 4. редовној сједници 
одржаној дана 04.02.2021. године,  д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава   

 
I 
 

Одобравају се новчана средства у 
износу од 50.000,00 КМ, Јавном комуналном 
предузећу „Чистоћа“ д.о.о. Лопаре у сврху 
стабилизације финансијског стања. 
 

II 
 

Средства из претходног члана биће 
обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 
2021. годину, са позиције 415 200 – „Грантови у 
земљи“. 

 
III 
 

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

IV 
 

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

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

 
 
Број: 01/1-022-1-9/21      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 04.02.2021.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________                                                                            
  
10.  

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 4. Закона о статусу 
функционера јединице локалне самоуправе 
("Службени гласник Републике Српске", број: 
41/03 и 98/13) члана 36. Статута општине 
Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 6/17), Скупштина општине Лопаре, на 4. 
сједници, одржаној дана 04.02.2021. године,    
д о н о с и 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о избору  потпредсједника  Скупштине 
општине Лопаре  

 
  АЦО ТОДОРОВИЋ из Тобута,  бира 

се на  функцију потпредсједника Скупштине 
општине Лопаре. 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''.  

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
Чланом 39. Закона о локалној 

самоуправи прописано је да Скупштина 
општине бира и разрјешава  потпредсједника 
Скупштине општине.  Чланом 4. Закона о 
статусу функционера јединица локалне 
самоуправе прописано је да се избор 
функционера врши у складу са Изборним 
законом, Законом о локалној самоуправи и 
Статутом јединице локалне самоуправе. 

Чланом 42. Статута општине Лопаре, 
прописано је да се потпредсједник Скупштине 
општине бира из реда одборника, већином 
гласова од укупног броја одборника.  

Комисија за избор и именовање је на 
сједници одржаној 04. фебруара 2021. године, 
а након обављених консултација са 
политичким странкама које имају одборнике у 
Скупштини општине, у складу са члановима 

183. и 185. Пословника о раду Скупштине 
општине Лопаре, утврдила приједлог 
кандидата за потпредсједника Скупштине 
општине Лопаре  као у диспозитиву рјешења. 

Скупштина општине Лопаре је на 
основу изложеног, на 4. сједници одржаној 04. 
фебруара 2021. године донијела рјешење као 
у диспозитиву. 
 
 Ово рјешење је коначно у управном 
поступку и против њега није дозвољена жалба, 
али се може покренути управни спор тужбом 
код Окружног суда у Бијељини у року од 30 
дана од дана достављања овог рјешења.  
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-10/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 04.02.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                            
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________        
     
11. 

  На основу члана  39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 
4.  Закона о статусу функционера јединице 
локалне самоуправе ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 41/03 и 98/13), члана 
36. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 6/17), 
Скупштина општине Лопаре, на 4. сједници 
одржаној дана 04.02.2021. године,  д о н о с и 

 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  
о избору замјеника начелника општине 

Лопаре  
 

 ГОРАН ТАСОВАЦ, из Прибоја, бира се 
на  функцију замјеника начелника општине 
Лопаре. 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''.  

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи прописано је да 
Скупштина општине бира и разрјешава 
замјеника начелника  општине.  Чланом 4. 
Закона о статусу функционера јединица 
локалне самоуправе прописано је да се избор 
функционера врши у складу са Изборним 
законом, Законом о локалној самоуправи и 
Статутом јединице локалне самоуправе. 

Чланом 182. став 1. Пословника о раду 



Страна 12                     Службени гласник општине Лопаре – број:  1/21              10.02.2021. 

 

Скупштине општине Лопаре, прописано је да 
замјеника начелника Општине бира 
Скупштина, на приједлог начелника Општине, 
по поступку предвиђеном за избор 
предсједника Скупштине.  

 Начелник општине Лопаре је након 
обављених консултација са политичким 
странкама које имају одборнике у Скупштини 
општине, у складу са чланом 183. Пословника 
о раду Скупштине општине Лопаре, предложио 
Горана Тасовца из Прибоја за замјеника 
начелника општине Лопаре. 

 
Скупштина општине Лопаре је на 

основу изложеног донијела рјешење као у 
диспозитиву. 
 
 Ово рјешење је коначно у управном 
поступку и против њега није дозвољена жалба, 
али се може покренути управни спор тужбом 
код Окружног суда у Бијељини у року од 30 
дана од дана достављања овог рјешења.  
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-11/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 04.02.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                      
                                                                                         
12. 

На основу члана  53. став 2. и 79. став 
2. Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединце локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16) и чланa 36. Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре, на 4. 
сједници одржаној дана 04.02.2021. године,     
д о н о с и 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е   
о утврђивању листе стручњака за пријем  
службеника у Општинску управу Лопаре 

 
I 

    Утврђује се листа стручњака са које 
ће се именовати чланови комисија за пријем 
службеника у Општинску управу Лопаре:  
 
                1. Душан Тошић из Лопара 
     2. Весна Латиновић из Прибоја 
     3. Сенка Вићић из Лопара 
     4. Милица Стевић из Лопара 
     5. Марица Влачић из Лопара 
     6. Милан Спасојевић из Лопара 
     7. Биљана Тодоровић из Тобута 
     8. Зорица Стевановић из Прибоја 

  9. Драган Јокић из Лопара 
 10. Цвико Јекић из Тобута 
 11. Мићо Стојишић из Лопара 
 12. Радија Томић из Лопара 
 13. Срђан Лукић из Лопара 
 14. Митар Јанковић из Лопара 
 15. Стоја Рикић из Прибоја 
 16. Јован Јовић из Мачковца 
 17. Душко Тешић из Пељава 
 18. Јован Радовановић из Лопара 
 19. Драгица Томић из Лопара. 
 

II 
 Чланови комисије са листе стручњака 
биће именовани у складу са одредбама Закона 
о службеницима и намјештеницима јединица 
локалне самоуправа (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16). 

 
III 

 Ступањем на снагу овог рјешења 
престаје примјена Одлуке о утврђивању листе 
стручњака за пријем административних 
службеника (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 10/16). 
 

IV 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у  ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 

 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-12/21      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 04.02.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                  
 
13. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), и члана 36. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17), Скупштина 
општине Лопаре на 4. сједници одржаној 
04.02.2021. године, донијела је  
 

О Д Л У К У  
о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање секретара Скупштине општине 

Лопаре 
 

Члан 1. 
 

               Скупштина општине Лопаре расписује 
Јавни конкурс за избор и именовање 
секретара Скупштине општине Лопаре, до 
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краја мандата сазива скупштине, која га је 
изабрала.  
 

Члан 2. 
 

               Општи и посебни услови и 
критеријуми за избор и именовање секретара 
скупштине, прописани су Законом о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе. 
 

Члан 3. 
 

               Јавни конкурс за избор и именовање 
секретара Скупштине општине  Лопаре је 
саставни дио ове одлуке, а  биће објављен у 
„Службеном гласнику Републике Српске“, 
дневном листу „НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ“ и 
интернет страници општине Лопаре. 
 

Члан 4. 
 

               Поступак по Јавном конкурсу 
спровешће Комисија за спровођење Јавног 
конкурса за избор и именовање секретара 
Скупштине општине Лопаре, коју именује 
Скупштина општине у складу са Законом. 
 

Члан 5. 
 

               Задатак Комисије је да, у складу са 
Законом,  утврди приједлог кандидата на 
основу стручних способности и извјештај о 
спроведеном поступку достави предсједнику 
Скупштине општине. 
 

Члан 6. 
 

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

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

 
 

Број: 01/1-022-1-13/21      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 04.02.2021.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
            
14. 

На основу чланова 50. и 53. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 
36. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 6/17) и Одлуке 
о расписивању јавног конкурса за избор и 
именовање секретара Скупштине општине 

Лопаре број: 01/1-022-1-13/21 од 04.02.2021. 
године, Скупштина општине Лопаре расписује 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
за избор и именовање секретара  

Скупштине општине Лопаре 
 
I- Расписује се Јавни конкурс за избор и 
именовање секретара Скупштине општине 
Лопаре 
 
II- Опис послова 
Дјелокруг послова секретара Скупштине 
општине Лопаре прописан је Законом о 
службеницима и намјештеницима запослених 
у органима јединице локалне самоуправе, 
Статутом Општине Лопаре, Пословником о 
раду Скупштине општине Лопаре и 
Правилником о унутрашњој систематизацији и 
организацији радних мјеста запослених у 
Општинској управи Лопаре. 
 
III- Мандат 
Мандат секретара Скупштине општине Лопаре 
траје до краја мандата сазива Скупштине 
општине, која га је изабрала. 
 
IV- Статус 
Радно мјесто секретара Скупштине општине 
Лопаре је руководеће радно мјесто у смислу 
Закона о службеницима и намјештеницима 
јединице локалне самоуправе.  
 
V- Општи услови 
1. да је држављанин Републике Српске 
односно Босне и Херцеговине, 
2. да је старији од 18 година, 
3. да има општу здравствену способност, 
4. да није осуђиван за кривично дјело на 
безусловну казну затвора од најмање шест 
мјесеци или за кривично дјело које га чини 
неподобним за обављање послова у 
општинској управи, 
5. да није отпуштен из органа управе као 
резултат дисциплинске мјере на било којем 
нивоу власти у БиХ три године прије 
објављивања конкурса, 
6. да није у сукобу интереса, односно да не 
обавља дужност, која је неспојива са 
дужношћу службеника у општинској управи. 
 
VI- Посебни услови 
1. да има завршен четворогодишњи студиј са 
звањем дипломирани правник или први циклус 
студија са звањем дипломирани правник и 
најмање остварених 240 ECTS бодова или 
еквивалент, 
2. да има најмање три године радног искуства 
у траженом степену образовања, односно 
звања, 
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3. да има положен стручни испит за рад у 
управи. 
VII Потребна документа 
Пријава на Јавни конкурс подноси се на 
прописаном обрасцу (Образац број 1), који се 
може преузети на интернет страници 
Министарства управе и локалне самоуправе, 
на интернет страници општине Лопаре и на 
инфо-пулту у Пријемној канцеларији општине 
Лопаре. 
 
Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни 
приложити  доказе о испуњавању општих и 
посебних услова. 
 

1. Као доказ о испуњавању посебних 
услова кандидат прилаже фото-копије: 
а) дипломе о завршеној стручној 

спреми (кандидат који је високу спрему стекао 
по болоњском систему студирања уз диплому 
доставља и додатак дипломи, у складу са 
одредбама прописа из области високог 
образовања), 

б) доказа о радном искуству у струци 
(потврда, рјешење или други акт из кога се 
види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство), 

в) увјерења о положеном стручном 
испиту за рад у управи, односно изјаве којом 
се кандидат обавезује да ће у року од шест 
мјесеци положити стручни испит уколико буде 
запослен или рјешење о ослобађању од 
обавезе полагања стручног испита у складу са 
Уредбом о стручном испиту за рад у управи 
Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”,  бр. 68/11, 85/11 и 7/15) 
2. Као доказ о испуњавању општих услова 
кандидат прилаже фото-копију увјерења о 
држављанству Републике Српске и фото-
копију личне карте или пасоша, а изјаве да 
кандидат није под оптужницом Међународног 
суда за ратне злочине почињене на подручју  
бивше Југославије у Хагу и да није одбио 
наредбу да се повинује пред Трибуналом-члан 
IX став 1. Устава БиХ, да није осуђиван за 
кривично дјело на безусловну казну затвора од 
најмање шест мјесеци или за кривично дјело 
које га чини неподобним за обављање послова 
у општинској управи, да није отпуштен из 
органа управе као резултат дисциплинске 
мјере на било којем нивоу власти у БиХ три 
године прије објављивања конкурса и да није у 
сукобу интереса, односно да не обавља 
дужност  која је неспојива с дужношћу 
службеника у општинској управи у складу са 
чл. 44. и 45. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе (''Службени гласник  Републике 
Српске'', број: 97/16), саставни су дио пријаве и 
кандидат их потврђује својим потписом. 

Прворангирани кандидат, по приједлогу 
Комисије, дужан је да у року од седам дана од 
дана пријема обавјештења Комисије достави 
доказе о испуњавању општих и посебних 
услова у оригиналу или овјереној фото-копији. 

Ако прворангирани кандидат у 
прописаном року не достави доказе или ако на 
основу достављених доказа Комисија утврди 
да кандидат не испуњава опште или посебне 
услове, позваће сљедећег кандидата по броју 
освојених бодова са ранг-листе успјешних 
кандидата да достави тражене доказе. 
 
VIII Рок за подношење пријава 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања Јавног конкурса у „Службеном 
гласнику Републике Српске“, дневном листу 
„НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ“ и интернет страници 
Општине Лопаре. 
Ако Јавни конкурс не буде објављен 
истовремено, рок ће се рачунати од дана 
посљедњег објављивања.  
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Документа приложена уз 
пријаву неће се враћати кандидатима. 
Пријаве се могу подносити непосредно у 
Шалтер сали Општинске управе општине 
Лопаре или путем поште, на адресу Општина 
Лопаре, ул. Цара Душана бр 143, са назнаком 
„Пријава на Јавни конкурс за избор и 
именовање секретара Скупштине општине 
Лопаре“.  
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-14/21       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 04.02.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

           Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________
                          
15. 
            На основу члана 53. Закона о 
службеницима и    намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе  („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члан 
36. Статута општине Лопаре („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 6/17), 
Скупштина општине Лопаре, на 4. сједници, 
одржаној 04.02.2021. године, донијела је  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за спровођење 
јавног конкурса за избор и именовање 
 секретара Скупштине општине Лопаре 

 
I 
 

              За предсједника и чланове Комисије 
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за      спровођење поступка по јавном огласу  
за избор и именовање секретара Скупштине 
општине Лопаре, бирају се: 

 
 1. Љиљана Савић Керовић из Пирковаца,   
     предсједник 
 2. Цвико Рикић из Тобута, члан 
 3. Митар Тојић из Липовица, члан  
 4. Михајло Ивановић из Лопара, члан и 
 5. Срђан Лукић из Лопара члан. 
 

II 
 
            Задатак комисије је да у складу са    
чланом 53. Закона   о службеницима и     
намјештеницима у   органима јединице 
локалне самоуправе и Одлуком о расписивању 
Јавног конкурса за избор и  именовање 
секретара Скупштине општине Лопаре, број: 
01/1-022-1-13/21. од 04.02.2021. године, 
спроведе поступак за избор и именовање 
секретара Скупштине општине Лопаре. 

 
III 
 

          Ово Рјешење ступа на снагу даном    
доношења и биће објављено у  ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 

 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-15/21      ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 04.02.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                             
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________
  
16. 

На основу члана 7. тачка 2. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске (Службени 
гласник Републике Српске, број: 25/03, 41/03 и 
104/06) и члана 36. Статута општине Лопаре 
(Службени гласник општине Лопаре, број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре на 4. 
сједници одржаној 04.02.2021. године, 
донијела је 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању критеријума за избор и 

именовања органа управљања  
у јавним установама чији је оснивач 

Скупштина општине Лопаре 
 

Члан 1. 
 

     Овом одлуком ближе се утврђују општи 
и посебни услови и критеријуми за избор и 
именовање органа управљања у јавним 

установама (у даљем тексту: установа) чији је 
оснивач Скупштина општине Лопаре.     

Органи установе су: управни одбор и 
директор. 

Члан 2. 
 

     Кандидати за избор и именовање на 
позицију у органима из члана 1. ове одлуке, 
морају испуњавати слиједеће опште услове:       
           - да су држављани РС или БиХ,    
           - да су старији од 18 година,     
           - да нису отпуштени из државне службе 
као резултат дисциплинске мјере на било којем 
нивоу власти у Републици Српској или Босни и 
Херцеговини у периоду од три године прије 
дана објављивања упражњене позиције,     
           - да нису осуђивани за кривично дјело 
на безусловну казну затвора од најмање шест 
мјесеци или за кривично дјело које га чини 
неподобним за обављање тражених послова 
(овај општи услов односи се само на 
директора установе),     
           - да се против истих не води кривични 
поступак,      
            - да не служе казну изречену од 
Међународног суда за бившу Југославију и да 
нису под оптужницом тог суда, а  да се нису 
повиновали налогу да се појаве пред Судом 
(Члан ИX 1. Устава БиХ),     
           - да имају општу здравствену 
способност (овај општи услов односи се само 
на директора установе). 
 

Члан 3. 
 

     Посебни услови и критеријуми за 
именовање чланова управног одбора у 
установама су слиједећи:     
            - средња,  виша или висока стручна 
спрема, ако законом није другачије 
одређено,     
            - познавање  дјелатности којом се бави 
установа,     
            - познавање садржаја и начина рада 
органа управљања.   
   

Запослени у установи не могу бити 
чланови њеног управног одбора, осим ако 
посебним законом није другачије прописано. 

 
Члан 4. 

 
     Посебни услови и критеријуми за 
именовање директора установе у складу са 
законом утврђују се статутом установе.  
 

Члан 5. 
 

     Чланове управног одбора и директора 
установе именује Скупштина општине, на 
основу спроведеног јавног конкурса, извјештаја 
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Комисије за избор са Ранг листом и 
препоруком за именовање.   Када је законом 
прописано давање претходне сагласности  на 
именовање директора установе, Комисија за 
избор ће, прије подношења Скупштини 
општине приједлога за именовање,  прибавити 
претходну сагласност од надлежног органа. 
 

Члан 6. 
 

     Скупштина општине доноси одлуку о 
расписивању јавног конкурса за избор и 
именовање чланова управног одбора и избор и 
именовање директора  установе чији је 
оснивач. Јавни конкурс садржи елементе 
утврђене Законом, овом Одлуком и статутом 
установе, као и остале потребне информације 
за успјешно спровођење поступка.   Ако 
законом није другачије прописано, документа 
којима се доказује испуњавање општих и 
посебних услова не могу бити старија од шест 
мјесеци од издавања, а достављају се у 
оригиналу или овјереној фотокопији.   Јавни 
конкурс се објављује и спроводи у складу са 
Законом. 
 

Члан 7. 
 

     Скупштина општине именује Комисију 
за избор која се састоји од пет чланова. 
Комисија за избор се именује актом Скупштине 
општине на мандат од четири године. У 
Комисију за избор именују се три члана из 
реда службеника Општинске управе, а два 
члана са листе стручњака утврђене од стране 
Скупштине општине.   За чланове Комисије за 
избор могу бити именована лица која имају 
најмање исти или већи степен стручне спреме 
који се захтијева за именовање на одређену 
позицију, да познају одредбе Закона и ове 
Одлуке и који посједују стручно знање и 
искуство у одговарајућој области. Стручне 
послове за потребе Комисије за избор обавља 
Стручна служба Скупштине општине. 
 

Члан 8. 
 

Општи услови за именовање чланова 
управних одбора из ове одлуке, примјењују се 
и за именовање чланова надзорних одбора 
јавних предузећа чији је оснивач општина 
Лопаре. 
 

Члан 9. 
 

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

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

 
 
Број: 01/1-022-1-16/21     ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 04.02.2021.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________
                       
17. 

На основу члана 9. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 25/03, 41/03 
И 104/06) и члана 36. Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре, на 4. 
сједници, одржаној 04.02.2021. године, 
донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за спровођење 
јавних конкурса за избор и именовање 

органа управљања јавних установа 
и предузећа чији је оснивач општина 

Лопаре 
 

I 
               За чланове Комисије за  спровођење 
поступка по јавним конкурсима  за избор и  
именовање органа управљања јавних установа 
и предузећа чији је оснивач општина Лопаре, 
бирају се: 
               1. Цвико Рикић из Тобута, предсједник 
               2. Љиљана Савић Керовић из  
                   Пирковаца, члан 
               3. Драгана Јањић из Лопара, члан 
               4. Срђан Лукић из Лопара, члан и 
               5. Радија Томић из Лопара члан. 
 

II 
 Задатак комисије је да у складу са 
Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске, Одлулом о 
расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање директора јавних установа чији је 
оснивач Општина Лопаре број: 01/1-022-1-
18/21 04.02.2021. године  и Одлуке о 
расписивању јавног конкурса за избор и 
именовање чланова Управних и Надзорних 
одбора у јавним установама и предузећима  
чији је оснивач општина Лопаре број: 01/1-022-
1-23/21 од 04.02.2021. године, спроведе 
поступак за избор и именовање чланова 
органа управљања. 

 
III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено  у  ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-17/21       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 04.02.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                    
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________
  
18. 

На основу члана 8. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 25/03, 41/03 и 
104/06), члана 18. Закона о систему јавних 
служби ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 36. 
Статута општине Лопаре ("Службени гласник 
општине Лопаре", број: 6/17) и члана 6. Одлуке 
о утврђивању критеријума за избор и 
именовања органа управљања у јавним 
установама чији је оснивач Скупштина 
општине Лопаре број: 01/1-022-1-16/21 од 
04.02.2021. године,  Скупштина општине 
Лопаре, на 4. сједници, одржаној 04. фебруара 
2021. године, донијела је  

 
 

О Д Л У К У 
о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање директора у јавним установама   

чији је оснивач општина Лопаре 
 

Члан 1. 
 

               Расписују се Јавни конкурс за избор и 
именовање директора у јавним установама 
чији је оснивач општина Лопаре, и то:  
               - директора ЈУ Центр за социјални 
рад Лопаре,  
               - директора ЈУ Дјечији  вртић  Лопаре,  
              - директора  ЈУ Центар за културу и 
информисање  Лопаре, 
              - директора ЈЗУ Дом  здравља 
''Лопаре'' Лопаре,  
              - директора  ''Туристичке организације  
Лопаре“.  

 
Члан 2. 

 
               Општи и посебни услови и 
критеријуми за избор и именовање директора 
јавних установа, чији је оснивач општина 
Лопаре, прописани су Законом о министарским 
владиним и другим именовањима, Одлуком о 
утврђивању критеријума за избор и именовања 
органа управљања у јавним установама   чији 
је оснивач Скупштина општине Лопаре и 
статутима јавних установа и предузећа. 
 
 

Члан 3. 
 

               Јавни конкурс за избор и именовање 
директора јавних установа чији је оснивач 
општина Лопаре, чине саставни дио ове 
одлуке, а биће објављени у "Службеном 
гласнику Републике Српске" и дневном листу  
"НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ". Рок за подношење 
пријава на Конкурс из члана 1. ове одлуке је 15 
дана од дана посљедњег објављивања 
Конкурса у једном од јавних гласила из става 
1. овог члана. 

 
Члан 4. 

 
               Поступак спровођења Конкурса, 
укључујући преглед приспјелих пријава, 
интервју и предлагање кандидата, у складу са 
Законом и Одлуком, извршиће Комисија за 
спровођење јавних конкурса за избор и 
именовање органа управљања јавних установа 
и предузећа чији је оснивач општина Лопаре,  
именована од стране Скупштине општине 
Лопаре.  
 

Члан 5. 
 

                За спровођење ове Одлуке задужује 
се Стручна служба Скупштине општине. 
 

Члан 6. 
 

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

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

 
Број: 01/1-022-1-18/21       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 04.02.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                    
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________  
  
19.  
          На основу члана 8. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник  Републике Српске“, број: 25/03, 41/03 
и 104/06), члана 18. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике 
Српске“: број 68/07, 109/12 и 44/16), и члана 1. 
Одлуке о расписивању Јавног конкурса за 
избор именовање директора у јавним 
установама  чији је оснивач општина Лопаре, 
број: 01/1-022-1-18/21 од 04.02.2021. године,  
Скупштина општине Лопаре,   р а с п и с у ј е  
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 ЈАВНИ КОНКУРС 
за избор и именовање  директора јавних 
установа чији је оснивач општина Лопаре 

 
I   Скупштина општине Лопаре расписује  
Јавни конкурс за избор и  именовање: 
1.  директора Центра за социјални рад Лопаре,  
2.  директора Дјечијег вртића ''Лопаре'', 
3.  директора  "Центра за културу и 
информисање'' Лопаре. 
4.  директора Дома здравља ''Лопаре'' Лопаре,  
5.  директора  ''Туристичке организације'' 
Лопаре.  
II   Опис послова: 
Директор  руководи установом, представља и 
заступа установу  и одговоран је за законитост 
њеног рада. Директор извршава и друге 
послове утврђене законом и статутом 
установе. 
III Мандат:  
Директор се именује  на период од четири (4) 
године.  
IV Општи услови за кандидате су: 

-     да су држављани РС или БиХ, 
- да су старији од 18 година, 
- да нису отпуштени из државне 

службе као резултат дисциплинске 
мјере на било којем нивоу власти у 
Босни и Херцеговини односно 
ентитетима у периоду од три 
године прије дана објављивања 
упражњене позиције, 

- да нису осуђивани за кривично 
дјело на безусловну казну затвора 
од најмање шест мјесеци или за 
кривично дјело које га чини 
неподобним за обављање 
тражених послова, 

- да се против истих не води 
кривични поступак,  

- да не служе казну изречену од 
Међународног суда за бившу 
Југославију и да нису под 
оптужницом тог суда, а  да се нису 
повиновали налогу да се пријаве 
пред Судом ( Члан IX 1. Устава 
БиХ), 

- да имају општу здравствену 
способност 

V Посебни услови и критерији за кандидате 
су:. 
 
1.1 Посебни услови за кандидате за 

директора Центра за социјални рад 
Лопаре су: 
- висока стручна спрема, правног, 
социјалног, социолошког, психолошког или 
педагошког смјера,    
- најмање 5 година радног искуства у 
струци,     
- положен стручни испит за рад у органима 

управе,   
- познавање програма рада. 

 
2.1    Посебни услови за кандидате за 
директора ЈУ Дјечији вртић Лопаре су: 

- завршен први циклус одговарајућег 
студијског програма или еквивалент 
потребан за рад у предшколским 
установама на пословима васпитача 
или стручног сарадника, или први 
циклус одговарајућег студијског 
програма или еквивалент потребан за 
рад у васпитно-образовним установама 
на пословима наставника или стручног 
сарадника, или дипломирани правник 
или дипломирани економиста, 

- најмање 5 година радног искуства у 
својој струци након стицања високе 
стручне спреме, 

- да  кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом на безусловну 
казну затвора и да се против њега не 
води кривични поступак, 

- познавање садржаја и начина рада 
органа управљања. 

 
3.1 Посебни услови за кандидате за директора 
"Центар за културу и информисање'' Лопаре 
су: 

- да има високу или вишу стручну спрему 

друштвеног смјера, 

- да има најмање 5  годинa радног 

искуства из области културе или 

информисања, 

- да има положен стручни испит за рад у 

органима  државне управе, 

- да посједује руководне и организационе 

способности, 

- да менаџерским знањима и искуством 

најбоље одговара за извршавање 

послова и   потреба Центра. 

 
4.1 Посебни услови за кандидате за директора 
ЈЗУ Дом здравља ''Лопаре'' Лопаре су: 

- висока стручна спрема, доктор медицине 
или доктор стоматологије,     
- да има најмање 5 година радног искуства 
у струци,     
- да познаје проблематику у области 

здравства и доказане организационе 
способности у руковођењу. 

 
5.1 Посебни услови за кандидате директора 
''Туристичке организације'' Лопаре су: 

- виша или висока стручна спрема,      
- да има стручно знање из дјелатности 
којом се бави Туристичка организација,  
- да има најмање 5 година радног искуства 
у струци,   
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- посједовање руководних и 
организационих способности, 

- доказани резултати и успјеси у 
обављању ранијих послова,    

VI  Сукоб интереса 

Кандидати не могу обављати дужности, 

активности или бити на положају који их 

доводи до сукоба интереса у складу са 

Законом о спречавању сукоба интереса у 

органима власти  Републике Српске 

(«Службени гласник Републике Српске«, број 

73/08), Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

(«Службени гласник Републике Српске«, број: 

25/03, 41/03 и 104/06) и Законом о систему 

јавних служби («Службени гласник Републике 

Српске«, број: 68/07, 109/12 и 44/16). 

VII Потребна документа 

Уз пријаву на конкурс у којој ће кандидати 

навести за коју позицију подносе кадидатуру,  

кандидати су дужни доставити доказе о 

испуњавању општих и посебних услова: 

- увјерење о држављанству, 

- извод из матичне књиге рођених, 

- фотокопија ЛК, 

- овјерену изјаву да нису отпуштени из 

државне службе на било којем нивоу 

власти у БиХ односно ентитета, на 

основу дисциплинске мјере, 

- овјерену изјаву да се на њих не односи 

одредба члана IX став 1. Устава БиХ, 

- увјерење о невођењу кривичног 

поступка које није старије од шест 

мјесеци, 

- увјерење о некажњавању / 

неосуђиваности које није старије од 

шест мјесеци,  

- овјерену изјаву да нису у сукобу 

интереса, 

- овјерену копију дипломе, 

- доказ о радном искуству, 

- увјерење о општој здравственој 

способности. 

VIII   Рок 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 

објављивања. 

Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном 

гласник Републике Српске“ и Дневном листу 

„НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ“. 

Рок за подношење пријава рачуна се од дана 

посљедњег објављивања. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 

разматрати. 

IX  Остале одредбе 

Са кандидатима који уђу у ужи избор Комисија 

за избор ће обавити интервју и сачинити 

приједлог ранг листе. Коначну одлуку о 

именовању доноси Скупштина  општине. 

 

Пријаве се могу доставити лично или путем 

поште на адресу: 

Општина Лопаре, Цара Душана 143, 75 240 

Лопаре, Скупштина општине,  са назнаком 

„Комисија за  спровођење поступка по јавним 

конкурсима  за избор и  именовање органа 

управљања јавних установа и предузећа чији 

је оснивач општина Лопаре ''. 

 

                           ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                           Миленко Ристић, дипл. ецц.  

    

Број: 01/1-022-1-19/21      

Датум: 04.02.2021. године 

_______________________________________                 

                                                             

20.    

На основу члана 2.12. став 6. Изборног 
закона Босне и Херцеговине („Службени 
гласник БиХ“, број: 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 
25/02, 04/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 
7/14, 31/16 и 54/17), члана 36. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 6/17), Скупштина општине Лопаре на 4. 
сједници одржаној дана 04.02.2021. године,     
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу дужности члана Општинске  

изборне комисије општине Лопаре 
 
I 

 
 МИРКО СТЕВИЋ из Лопара, 
разрјешава се дужности члана Општинске  
изборне комисије општине Лопаре, на коју је 
именован Одлуком Скупштине општине 
Лопаре број: 01/1-022-1-140/13 од 25.12.2013 
године, због истека мандата. 

 
II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
давања сагласности на разрјешење од стране 
Централне изборне комисије БиХ 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 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 
Број: 01/1-022-1-20/21      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 04.02.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
_______________________________________                                                                         
                 
21. 

На основу члана 2.12, 2.14 и 2.15 
Изборног закона Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02, 
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 
32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), члана 7. 
Упутства о утврђивању квалификација, броја, 
именовању и разрјешењу и обуци чланова 
изборне комисије основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, 
број: 29/18 и 36/19), члана 36. Статута општине 
Лопаре („‟Службeни гласник општине Лопаре‟‟, 
број: 6/17), Скупштина општине Лопаре на 4. 
редовној сједници одржаној дана 04.02.2021. 
године, доноси 
 

О Д Л У К У 
о објављивању Јавног огласа за 

именовање члана 
 Општинске изборне комисије Лопаре 

 
I – Овом одлуком расписује се Јавни 

оглас за именовање члана Општинске изборне 
комисије општине Лопаре. 

Састав изборне комисије треба да 
одражава заступљеност конститутивних 
народа, укључујући и остале, водећи рачуна о 
посљедњем попису становништва 
спроведеном на државном нивоу. 

Састав изборне комисије треба, у 
правилу, да одражава равноправну 
заступљеност полова. Равноправна 
заступљеност полова постоји у случају када је 
један од полова заступљен са 1/3 од укупног 
броја чланова изборне комисије. 

Надлежност Општинске изборне 
комисије  је утврђена  чланом  2.13. Изборног 
закона БиХ, чланом 18. Изборног закона 
Републике  Српске  и одговарајућим 
подзаконским прописима. 

II – Статус 
 

           Члан Општинске изборне комисије не 
заснива радни однос. 
           Члан општинске изборне комисије има 
право на мјесечну накнаду у складу са 
Законом. 

III - Мандат  
Члану Општинске изборне комисије 

мандат траје седам (7) година и почиње тећи 
од дана давања сагласности Централне 

изборне комисије БиХ на рјешење о 
именовању члана Општинске изборне комисије 
од стране Скупштине општине Лопаре. 

IV - Општи услови: 
1. да има право гласа, 
2. да је лице са одговарајућом 

стручном спремом и искуством у спровођењу 
избора. 

За  члана Општинске изборне комисије 
не може бити именовано лице: 

1. које се не може кандидовати у 
смислу одредби чл. 1.6, 1.7. и 1.7а Изборног 
закона БиХ, 

2. које је члан највишег извршно-
политичког органа политичке странкеили 
коалиције (предсједник, генерални секретар 
или члан извршног одбора или главног 
одбора), 

3. које је носилац изабраног мандата 
или је члан извршног органа власти, осим у 
случајевима предвиђеним чланом 2.12. став 
(4) Изборног закона, 

4. које је кандидат за изборе за било 
који ниво власти, 

5. којем је изречена казна за радњу која 
представља тежу повреду изборних закона 
или прописа за коју је лично одговорно, у 
посљедње четири године, рачунајући од дана 
правоснажности одлуке, 

6. које је заступник, односно 
пуномоћник политичког субјекта који учествује 
на изборима или лице које је правоснажном 
судском одлуком осуђено на казну затвора у 
трајању од шест мјесеци и дуже. 

V - Посебни услови: 
1. да има пребивалиште на подручју 

општине Лопаре, 
(Изузетак: Члан Општинске 
изборне комисије може бити лице 
са пребивалиштем из друге 
општине, уколико нема кандидата 
са пребивалиштем у општини 
Лопаре који испуњавају услове 
тражене огласом.) 

2. да има завршен факултет, односно 
VII/1 степен стручне спреме или  
завршен факултет Болоњског 
система студирања са најмање 180 
ЕТЦС,  
(Изузетак: Члан општинске изборне 
комисије може бити и лице које има 
завршену вишу школу, односно VI 
степен стручне спреме уколико се 
ради о општини која има мање од 
2.000 бирача уписаних у Централни 
бирачки списак или је потребно 
испоштовати одредбе члана 2.14 
став 1. Изборног закона БиХ или 
уколико нема кандидата који 
испуњавају услове из ове тачке. 
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Изузетак: Уколико ни у поновљеном 
поступку расписивања јавног 
огласа нема кандидата који 
испуњавају услове ове тачке, за 
члана изборне комисије може бити 
именовано лице које има завршену 
средњу школу, односно IV степен 
стручне спреме.) 

3. да посједује искуство у спровођењу 
избора. 
(Изузетак: Члан општинске изборне 
комисије може бити лице које има 
VII/1 степен стручне спреме, 
завршен правни факултет, односно 
завршен правни факултет 
Болоњског система студирања са 
најмање 180 ЕТЦС, без изборног 
искуства.) 

Под искуством у спровођењу избора 
подразумијева се: 

а) чланство у изборној комисији, 
б) чланство у бирачком одбору на 

изборима обухваћеним Изборним законом 
БиХ. 

VI - Потребна документа 
Уз пријаву на Јавни оглас кандидати су 

дужни доставити доказе о испуњавању општих 
и посебних услова: 

- овјерена копија увјерења о 
држављанству (не старије од 6 мјесеца) 

-  овјерена копија извода из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 мјесеци) 

- овјерену фото-копију дипломе о 
завршеном степену и врсти стручне спреме, 

- образац ПБА-3 о пребивалишту (не 
старије од три мјесеца), 

- доказ о изборном искуству (увјерење 
oпштинске изборне комисије о раду у бирачком 
одбору или рјешење, рјешење о именовању за 
члана општинске изборне комисије или неки 
други доказ који може потврдити дакандидат 
има изборно искуство), 

- својеручно потписану и овјерену од 
надлежног органа изјаву о националној 
припадности, 

- својеручно потписану и овјерену од 
надлежног органа изјаву о непостојању 
сметњи из члана 2.3. Изборног закона БиХ, 

- својеручно потписану и овјерену од 
надлежног органа изјаву о непостојању 
сметњи из тачке IVстав 2. подтачка 6. овог 
јавног огласа. 

VII – Поступак за избор: 
Са кандидатима који испуњавају 

услове јавног огласа, Комисија за спровођење 
јавног огласа ће обавити улазни интервју, о 
чему ће кандидати бити благовремено 
обавјештени на адресу коју су означили у 
пријави. 

VIII – Рок, мјесто оглашавања и 
мјесто за подношење пријава: 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) 
дана од дана посљедњег објављивања овог 
огласа у једном од јавних гласила: “Службеном 
гласнику Републике Српске”, дневном листу 
“Независне новине“ и интернет страници 
општине Лопаре. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. 

Пријаве на Јавни оглас могу се 
доставити путем протокола Општинске управе 
Општине Лопаре  или путем поште, на адресу: 
Скупштина општине Лопаре Цара Душана бр. 
143, 75240 Лопаре, са назнаком: ''Комисија за 
спровођење поступка по Јавном огласу за 
именовање члана Општинске изборне 
комисије''. 

 
IX - 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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-21/21     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 04.02.2021.    СКУПШИНЕ ОПШТИНЕ 
                             Миленко Ристић, дипл. ецц 
________________________________________ 
       
22. 

На основу члана 2.12. 2.14 и 2.15 
Изборног закона Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ број: 
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 
25/05, 65/05, 77/05,11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 
37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), члана 
7. став 1. тачка а) Упутства о утврђивању 
квалификација, броја, именовању и 
разрјешењу и обуци чланова изборне комисије 
основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини („Службени гласник БиХ„ број: 
29/18 и 36/19) и члана 36. Статута општине 
Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 6/17), Скупштина општине Лопаре, на 4. 
сједници одржаној 04.02.2021. године,              
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за спровођење 

поступка по јавном огласу за именовање 
члана Општинске изборне комисије 

 општине Лопаре 
 

I 
За предсједника и чланове Комисије за  

спровођење поступка по јавном огласу  за 
именовање члана Општинске изборне 
комисије општине Лопаре, бирају се: 

 
            1. Душан Тошић из Лопара, предсједник 
            2. Ђука Михајловић Стевановић из  
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                Лопара, члан 
            3. Недељко Захарић из Мртвице, члан 
            4. Младен Јовић из Пирковаца, члан и 
            5. Срђан Лукић из Лопара члан. 
   

II 
 Задатак комисије је да у складу са 
чланом 7. став 1. тачка ц) Упутства о 
утврђивању квалификација, броја, именовању 
и разрјешењу и обуци чланова изборне 
комисије основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини, Одлуком о расписивању Јавног 
огласа за именовање члана Општинске 
изборне комисије општине Лопаре, број: 01/1-
022-1-21/21 од 04.02.2021. године и Јавним 
огласом за именовање члана Општинске 
изборне  комисије општине Лопаре спроведе 
процедуру за избор члана Општинске изборне 
комисије општине Лопаре.   

 
III 

Ово рјешење 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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-22/21       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 04.02.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                         
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________
  
23. 

На основу члана 8. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 25/03, 41/03 и 
104/06), члана 36. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број: 
6/17) и члана 6. Одлуке о утврђивању 
критеријума за избор и именовања органа у 
јавним установама чији је оснивач Скупштина 
општине Лопаре број: 01/1-022-1-16/21 од 
04.02.2021. године, Скупштина општине 
Лопаре, на 4. сједници, одржаној 04. фебруара 
2021. године, донијела је  

 
О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање чланова Управних и Надзорних 
одбора у јавним установама и предузећима  

чији је оснивач општина Лопаре 
 

Члан 1. 
               Расписујe се Јавни конкурс за избор и 
именовање чланова управних и надзорних 
одбора у јавним установама и предузећима 
чији је оснивач општина Лопаре, и то:  
               - три члана - представника оснивача у 
Управни одбор ЈУ Центра за социјални рад 

Лопаре,  
               -  три члана - представника оснивача 
у Управни одбор ЈУ Дјечији вртић Лопаре.  
               - три члана - представника оснивача  
у Управни одбор  ЈУ "Центар за културу и 
информисање'' Лопаре. 
               - пет чланова -  преставника оснивача 
у управни одбор ЈЗУ Дом здравља ''Лопаре'' 
Лопаре,  
               - пет чланова – представника 
оснивача у управни одбор ''Туристичке 
организације  Лопаре“.  
               - три члана – представника оснивача 
у Надзорни одбор ЈКП ''Чистоћа'' д.о.о. Лопаре. 
 

Члан 2. 
               Општи и посебни услови и 
критеријуми за избор и именовање чланова 
управних  и надзорних одбора јавних установа 
и предузећа, чији је оснивач општина Лопаре, 
прописани су Законом о министарским 
владиним и другим именовањима, Одлуком о 
утврђивању критеријума за избор и именовања 
органа у јавним установама  и  чији је оснивач 
Скупштина општине Лопаре и статутима јавних 
установа и предузећа. 
 

Члан 3. 
               Јавни конкурс за избор и именовање 
чланова управних и надзорних  одбора јавних 
установа и предузећа  чији је оснивач општина 
Лопаре, чине саставни дио ове одлуке, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Републике 
Српске" и дневном листу  "ГЛАС СРПСКЕ". Рок 
за подношење пријава на Конкурсе из члана 1. 
ове одлуке је 15 дана од дана посљедњег 
објављивања Конкурса у једном од јавних 
гласила из става 1. овог члана. 
 

Члан 4. 
               Поступак спровођења Конкурса, 
укључујући преглед приспјелих пријава, 
интервју и предлагање кандидата, у складу са 
Законом и Одлуком, извршиће Комисија за 
спровођење јавних конкурса за избор и 
именовање органа управљања јавних установа 
и предузећа чији је оснивач општина Лопаре,  
именована од стране Скупштине општине 
Лопаре.  
 

Члан 5. 
                За спровођење ове одлуке задужује 
се Стручна служба Скупштине општине. 

 
Члан 6. 

                Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у "Службеном 
гласнику општине Лопаре". 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-23/21       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 04.02.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
            Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р.  
________________________________________  
       
24. 

На основу члана 8. Закона о 
министарским,владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник  Републике Српске“, број: 25/03, 41/03 
и 104/06), члана 16. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), и члана 1. 
Одлуке о расписивању Јавног конкурса за 
избор именовање чланова Управних и 
Надзорних одбора у јавним установама  и 
предузећима чији је оснивач општина Лопаре, 
број: 01/1-022-1-23/21 од 04.02.2021. године, 
Скупштина општине Лопаре, р а с п и с у ј е  
 

 ЈАВНИ КОНКУРС 
за избор и именовање  чланова управних и 
надзорних одбора у јавним установама и 

предузећима чији је оснивач општина 
Лопаре 

 
I   Скупштина општине Лопаре расписује  
Јавни конкурс за избор и  именовање: 
1. три члана - представника оснивача у    
    управни одбор ЈУ Центр за социјални рад  
    Лопаре,  
2. три члана - представника оснивача у  
    управни одбор ЈУ Дјечији вртић Лопаре,  
3. три члана - представника оснивача у  
    управни одбор ЈУ "Центар за културу и  
    информисање'' Лопаре, 
4. пет чланова -  преставника оснивача у  
    управни одбор ЈЗУ Дом здравља   
    ''Лопаре'' Лопаре,  
5. пет чланова – представника оснивача у      
    управни одбор ''Туристичке организације  
    Лопаре“.  
6. три члана – представника оснивача у  
    надзорни одбор ЈКП ''Чистоћа'' д.о.о.  
    Лопаре. 

 
II  Опис послова 
Чланови управних и надзорних  одбора  
обављају послове у складу са Законом и 
Статутима Јавних установа и предузећа. 
 
III Општи услови за кандидате су: 

-  да су држављани Републике Српске   
   односно БиХ;    
-  да су кандидати старији од 18 година 
- да нису отпуштани из државне службе  

              на било којем нивоу власти у                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
              Босни и Херцеговини или ентитетима,  

              на основу дисциплинске мјере у  
              периоду од три  године прије дана  
              објављивања конкурса, 

- да се на кандидата не односи члан IX  
  став 1. Устава Босне и Херцеговине  
- да се против кандидата  не води  
  кривични поступак, 
- да нису осуђивани за кривично дјело,  
  привредни преступ или прекршај који  
  их чини неподобним за обављање  
  функције  члана управног или  
  надзорног одбора  у јавној установи  
  или предузећу. 
 

IV Посебни услови и критерији за кандидате 
су:. 
 
1.2 Посебни услови за кандидате за члана 

управног одбора ЈУ Центар за социјални 
рад Лопаре су: 
- средња,  виша или висока стручна 
спрема,         
- познавање  дјелатности којом се бави 
установа,     
- познавање садржаја и начина рада 
органа управљања. 

 
2.1 Посебни услови за кандидате за члана 
управног одбора ЈУ Дјечији вртић  
      Лопаре су: 

- средња,  виша или висока стручна 
спрема,         
- познавање  дјелатности којом се бави 
установа,     
- познавање садржаја и начина рада 
органа управљања. 
 

3.1 Посебни услови за кандидате за члана 
управног одбора ЈУ "Центар за културу и   
информисање'' Лопаре су: 

- средња,  виша или висока стручна    
  спрема,         
- познавање  дјелатности којом се бави  
  установа,     
- познавање садржаја и начина рада  
  органа управљања 
 

4.1 Посебни услови за кандидате за члана 
управног одбора ЈЗУ Дом здравља ''Лопаре' 
Лопаре су: 

- средња,  виша или висока стручна  
  спрема,      
- познавање  дјелатности којом се бави  
  установа,     
- познавање садржаја и начина рада  
  органа управљања 
- доказани резултати на ранијим  
  пословима 
 

5.1 Посебни услови за кандидате за члана 
управног одбора ''Туристичке организације'' 
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Лопаре су: 
- средња,  виша или висока стручна  
  спрема,      
- познавање  дјелатности којом се бави  
  установа,     
- познавање садржаја и начина рада  
  органа управљања   

 
6.1 Посебни услови за кандидате за члана 
надзорног одбора ЈКП ''Чистоћа'' д.о.о   
Лопаре су: 

- средња,  виша или висока стручна   
  спрема,      
- познавање  дјелатности којом се бави  
  предузеће,     
- познавање садржаја и начина рада  
  органа управљања   

 
V  Сукоб интереса 
Кандидати не могу обављати дужности, 
активности или бити на положају који их 
доводи до сукоба интереса у складу са 
Законом о спречавању сукоба интереса у 
органима власти  Републике Српске 
(«Службени гласник Републике Српске«, број: 
73/08), Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске 
(«Службени гласник Републике Српске«, број: 
25/03, 41/03 и 104/06) и Законом о систему 
јавних служби («Службени гласник Републике 
Српске«, број 68/07, 109/12 и 44/16). 

 

VI Потребна документа 
 
Уз пријаву на конкурс у којој ће кандидати 
навести за коју позицију подносе кадидатуру, 
кандидати су дужни доставити доказе о 
испуњавању општих и посебних услова:                                                                                                                                                                                                         
- увјерење о држављанству, 
- фотокопија ЛК, 
- овјерену изјаву да нису отпуштени из      
  државне службе на било којем нивоу власти у  
  БиХ, на основу дисциплинске мјере, 
- овјерену изјаву да се на њих не односи  
  одредба члана IX став 1. Устава БиХ, 
- увјерење о невођењу кривичног поступка које  
  није старије од шест мјесеци, 
- увјерење о некажњавању / неосуђиваности  
  које није старије од шест мјесеци,  
- овјерену изјаву да нису у сукобу интереса, 
- овјерену копију дипломе, 
- доказ о познавању садржаја и начина рада   
  органа управљања  

 

VII   Рок 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања. 
Јавни конкурс ће се објавити у „ Службеном 
гласник Републике Српске„ и Дневном листу 
„НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ„. 

Рок за подношење пријава рачуна се од дана 
посљедњег објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. 
 
VIII   Остале одредбе 
Са кандидатима који уђу у ужи избор Комисија 
за избор ће обавити интервју и сачинити 
приједлог ранг листе. Коначну одлуку о 
именовању доноси Скупштина  општине. 
 
Пријаве се могу доставити лично или путем 
поште на адресу: 
Општина Лопаре, Цара Душана 143, 75 240 
Лопаре са назнаком „Комисија за  спровођење 
поступка по јавним конкурсима  за избор и  
именовање органа управљања јавних установа 
и предузећа чији је оснивач општина Лопаре''. 
 

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

 
Број: 01/1-022-1-24/21      ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум:04.02.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ               

                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 

_______________________________________                                                                                              

 
25. 
          На основу члана 32. став 1. и став 4. 
Закона о концесијама („Службени гласник РС“, 
број: 59/13 и 15/18), члана 39. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број: 97/16) и члана 36. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 06/17), Скупштина општине Лопаре на 4. 
сједници одржаној дана 04.02.2021. године, 
донијела је 
 

П Р О Г Р А М 
намјенског утрошка средстава од накнада 
прикупљених по основу концесија за 2021.  

годину 
 
I 
 

  Овим Програмом уређују се питања 
утрошка средстава прикупљених од 
концесионих накнада у 2021. години, и то: 
оквирна висина средстава која се очекују по 
овом основу, пројекти у које ће та средства 
бити пласирана, износ средстава по 
пројектима, органи надлежни за провођење 
поступка у циљу реализације пројеката и рок 
за њихово провођење. 

 
II 

 
 Планирана средства прикупљена по 
основу концесионих накнада у 2021. години 
износе 10.000,00 КМ. 
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III 
 
 Планирана средстава из тачке II овог 
Програма распоредиће се за  изградњу и 
реконструкцију примарних инфраструктурних 
објеката (водовод, канализација, локални 
путеви и друго.) и нових привредних 
капацитета који су у функцији привредног 
развоја и запошљавања. 
 

IV 
 

 Начелник општине Лопаре и надлежно 
одјељење ће у складу са законом о јавним 
набавкама и другим подзаконским актима и 
актима општине Лопаре, провести поступак 
јавне набавке у циљу реализације пројеката из 
тачке III овог Програма. 
 Координацију и праћење провођења 
овог Програма и намјенски утрошак средстава 
од концесионих накнада, вршиће 
Министарство индустрије и енергетике 
Републике Српске и надлежно одјељење 
Општинске управе општине Лопаре. 
 

V 
 

 Рок за провођење пројеката из овог 
Програма је 31.12.2021. године. 
 

VI 
 

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

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

 
 

Број:01/1-022-1-25/21     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:04.02.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
       
26. 
           На основу члана 195. став 3. Закона о 
водама („Службени гласник РС“, број: 50/06 и 
92/09), члана 39. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
97/16) и члана 36.  Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
06/17), Скупштина општине Лопаре на 4.  
сједници одржаној дана 04.02.2021. године, 
донијела је 
 

П Р О Г Р А М 
намјенског утрошка средстава 

прикупљених од посебних водних 
накнада за 2021. годину 

 

I 
 Овим Програмом уређују се питања 
утрошка средстава прикупљених од посебних 
водних накнада у 2021. години, и то: оквирна 
висина средстава која се очекују по овом 
основу, пројекти у које ће та средства бити 
пласирана, износ средстава по пројектима, 
органи надлежни за провођење поступка у 
циљу реализације пројеката и рок за њихово 
провођење. 

II 
 Планирана средства од посебних 
водних накнада у 2021. години износе 
25.500,00 КМ. 

 
III 

 Приходи прикупљени од посебних 
водних накнада у Буџету општине Лопаре у 
2021. години намјенски ће се користити за 
одржавање водоводних објеката у власништву 
општине Лопаре у износу од 25.500,00 КМ. 

 
IV 

 Начелник општине Лопаре и надлежно 
одјељење ће у складу са законом о јавним 
набавкама и другим подзаконским актима и 
актима општине Лопаре, провести поступак 
јавне набавке у циљу реализације пројеката из 
тачке III овог Програма. 
 Координацију и праћење провођења 
овог Програма и намјенски утрошак средстава 
од посебних водних накнада, вршиће 
Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске и надлежно 
одјељење Општинске управе општине Лопаре. 
 

V 
 Рок за провођење пројеката из овог 
Програма је 31.12.2021. године. 
 

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

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

 
 

Број: 01/1-022-1-26/21      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:  04.02.2021.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
       
27. 
            На основу члана 89. став 8. Закона о 
шумама („Службени гласник РС“, број: 75/08 и 
60/13), члана 39.став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
97/16) и члана 36. Статута општине Лопаре 
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(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
06/17), Скупштина општине Лопаре на 4. 
сједници одржаној дана 04.02.2021. године, 
донијела је 
 

П Р О Г Р А М 
намјенског утрошка средстава 

прикупљених од накнада по 
основу продаје шумских дрвних 

сортимената за 2021. годину 
 
I 

 Овим Програмом уређују се питања 
утрошка средстава прикупљених од накнада 
по основу продаје шумских дрвних 
сортимената у 2021. години, и то: оквирна 
висина средстава која се очекују по овом 
основу, пројекти у које ће та средства бити 
пласирана, износ средстава по пројектима, 
органи надлежни за провођење поступка у 
циљу реализације пројеката и рок за њихово 
провођење. 
 

II 
 Планирана средства од  накнада по 
основу продаје шумских дрвних сортимената у 
2021. години износе 100.000,00 КМ. 

 
III 

 Планирана средстава из тачке II овог 
Програма распоредиће се за финансирање 
учешћа општине у реализацији пројеката за 
инвестиционо улагање у изградњу, 
одржавање, реконструкцију и адаптацију 
локалних путева. 
 

IV 
 Начелник општине Лопаре и надлежно 
одјељење ће у складу са законом о јавним 
набавкама и другим подзаконским актима и 
актима општине Лопаре, провести поступак 
јавне набавке у циљу реализације пројеката из 
тачке III овог Програма. 
 Координацију и праћење провођења 
овог Програма и намјенски утрошак средстава 
од  накнада по основу продаје шумских дрвних 
сортимената, вршиће Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске и надлежно одјељење 
Општинске управе општине Лопаре. 
 

V 
 Рок за провођење пројеката из овог 
Програма је 31.12.2021. године. 
 

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

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

 
Број:01/1-022-1-27/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 04.02.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
       
28. 
            На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) и члана 36. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре на 4. 
сједници одржаној дана 04.02.2021. године,     
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о прихватању  стручног мишљења и 

урбанистичко-техничких услова  
 
I 

 Прихвата се стручно мишљење и 
урбанистичко-технички услови број: УТУ–
375/20 од 19.01.2021. године Танацковић 
Јованке из Лопаре Села, за изградњу помоћног 
објекта у Лопаре Селу (доградња уз постојећи 
стамбени објекат), на земљишту означеном 
као к.ч. број 703/4 К.О. Лабуцка, а који су 
урађени од стране ЈП “Дирекције за изградњу 
и развој града” Бијељина. 
 Са наведеним Стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима накнадно ће 
се извршити усклађивање Регулационог плана 
града Лопаре. 

 
II 

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

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

 
Број: 01/1-022-1-28/21        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум,04.02.2021.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                    
                        
29. 
              На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16) и члана 36. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре на 4. 
сједници одржаној дана 04.02.2021. године,     
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о прихватању  стручног мишљења и 

урбанистичко-техничких услова  
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I 
 
 Прихвата се стручно мишљење и 
урбанистичко-технички услови број:             СМ 
- УТУ – 348/20 од 18.01.2021. године Божић 
Милана, Божић Миле, Абаџић Слађана, 
Максимовић Горана и Максимовић Душка из 
Лопара, за легализацију индивидуалног 
стамбеног објекта – викенд куће у Лопаре 
Селу, на земљишту означеном као к.ч. број 
1830/1 К.О. Лабуцка, а који су урађени од 
стране ЈП “Дирекције за изградњу и развој 
града” Бијељина. 
 Са наведеним Стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима накнадно ће 
се извршити усклађивање Регулационог плана 
града Лопаре. 

 
II 

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

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

 
Број: 01/1-022-1-29/21      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 04.02.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                            
                            
30. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 И 36/19), и члана 36. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17), Скупштина 
општине Лопаре, је на 4. сједници одржаној 
04.02.2021. године, донијела 

  
О Д Л У К У 

о усвајању Плана капиталних инвестиција 
Општине Лопаре у периоду од 

2021. до 2025. године 
 

Члан 1.  
Скупштина општине Лопаре усваја 

План капиталних инвестиција општине 
Лопареза  периоду од 2021. до 2025. године.  

План капиталних инвестиција из 
претходног става, чини саставни дио ове 
одлуке.  
 

Члан 2. 
Праћење провођења, као и ажурирање 

Плана из члана 1. ове одлуке у надлежности је 
свих организационих јединица Општинске  
управе.  

Члан 3.  
За обављање стручних и 

административно-техничких послова задужује 
се Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, као организациона јединица 
задужена за праћење имплементације 
Стратегије развоја општине Лопаре и других 
стратешких докумената, и припрему извјештаја 
о њиховој реализацији у сарадњи са свим 
организационим јединицама Општинске 
управе, институцијама, установaма и 
привредним друштвима.  

 
Члан 4.  

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

Број: 01/1-022-1-30/21       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 04.02.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 

 

 
АКТИ НАЧЕЛНИКА 

 
31. 

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 набавке топлих и хладних напитака и 
осталих ситних потрепштина за потребе чајне 
кухиње у Општинској управи општине Лопаре 
за 2021. годину, према ЈРЈН 15000000-8, 
храна, пиће, дуван и сродни производи. 
 

II 
 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 5.800,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2021. годину, са буџетске ставке 
412900 - Репрезентација СО - е и Стручне 
службе Начелника општине. 
 

III 
 За предметну јавну набавку водиће се 
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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: 02/5-404-2-1/21     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 04.01.2021.           Радо Савић, с.р. 
_______________________________________
                             
32.       

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 ос и  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке радова на изградњи 
поткровља и крова на стамбеном објекту 
социјално – угрожене трочлане породице 
Марковић из насељеног мјеста Миросавци, 
Општина Лопаре, према ЈРЈН 45211100-0, 
Радови на подизању кућа. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.999,30 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2021. 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: 02/5-404-3-1/21     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 05.01.2021.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
33. 

На основу члана 18. став 1. и члана 90. 
Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14), члана 9. Правилника 
о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
1/16) и члана 4. став 3) Правилника о поступку 
директног споразума („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 12/15) Начелник 
општине Лопаре, д 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 средстава за 
одржавање хигијене у Општинској управи 
општине Лопаре за 2021. годину, према ЈРЈН 
39830000-9, Производи за чишћење. 
 

II 
 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 5.980,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2021. годину. 
 

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

IV 
 Отварање и оцјену понуда спровешће 
службеник задужен за послове јавних набавки 
у општини Лопаре. 
 

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

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

 
Број: 02/5-404-4-1/21    Н А Ч Е Л Н И К 

Датум, 08.01.2021.          Радо Савић, с.р. 
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34.  
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 банкарских услуга – 
провизија банке у платном промету за 2021. 
годину, према ЈРЈН 66110000-4, банкарске 
услуге. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2021. годину.  

Финансијске услуге, укључујући услуге 
које су повезане с управљањем депозитима, 
уштеђевином и банковним рачунима, вођењем 
платних трансакција, пријеносом и 
извршавањем доспјелих обавеза, 
уновчавањем чекова и других финансијских 
инструмената, изузев с плаћањем дугова и 
факторинга, ослобођене су од плаћања ПДВ-а, 
у складу са чланом 25. Закона о порезу на 
додатну вриједност („Службени гласник БиХ“, 
број: 09/05, 35/05 и 100/08). 
 

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

IV 
 Отварање и оцјену понуда спровешће 
службеник задужен за послове јавних набавки 
у општини Лопаре. 
 

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

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

 
Број: 02/5-404-5-1/21       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 08.01.2021.             Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                          
35.       
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-2-3/21 
Датум, 08.01.2021. 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 топлих и хладних 

напитака и осталих ситних потрепштина за 
потребе чајне кухиње у Општинској управи 
општине Лопаре за 2021. годину, одлучено је 
да се уговор додијели Понуђачу ТРГОВИНСКА 
РАДЊА „ДАР“ ЛОПАРЕ, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 001/21 од 
08.01.2020. године, која је у Уговорном органу 
запримљена дана, 08.01.2021. године и 
заведена под бројем: 02/5-48. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.800,28 КМ, без ПДВ-а, односно 6.786,33 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
шестхиљадаседамстотинаосамдесетшест и 
33/100 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 Кабинет начелника општине. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 
истовремено са упућивањем исте понуђачу 
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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 топлих и 
хладних напитака и осталих ситних 
потрепштина за потребе чајне кухиње у 
Општинској управи општине Лопаре за 2021. 
годину покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-2-1/21 
од 04.01.2021. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 5.800,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ТРГОВИНСКА РАДЊА „ДАР“ 
ЛОПАРЕ, 04.01.2021. 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. 
________________________________________
           
36. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-3-3/21 
Датум, 08.01.2021. 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 поткровља и крова на стамбеном 
објекту социјално – угрожене трочлане 
породице Марковић из насељеног мјеста 
Миросавци, Општина Лопаре одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 01/21 од 05.01.2021. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана 
08.01.2021. године и заведена под бројем: 
02/5-64. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.999,30 КМ без ПДВ-а, односно 7.019,18 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: седам 
хиљада деветнаест и 18/100 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 поткровља и крова на стамбеном 
објекту социјално – угрожене трочлане 
породице Марковић из насељеног мјеста 
Миросавци, Општина Лопаре покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-3-1/21 од 05.01.2021. 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 5.999,30 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, 
дана 05.01.2021. године. 
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 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. 
________________________________________
                    
37. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-4-3/21 
Датум, 11.01.2021. 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 средстава за 

одржавање хигијене у Општинској управи 
општине Лопаре за 2021. годину, одлучено је 
да се уговор додијели Понуђачу ТРГОВИНСКА 
РАДЊА „ДАР“ ЛОПАРЕ, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 02/21 од 
11.01.2020. године, која је у Уговорном органу 
запримљена дана, 11.01.2021. године и 
заведена под бројем: 02/5-89. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.982,30 КМ, без ПДВ-а, односно 6.999,29 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
шестхиљададеветстотинадеведесетдевет и 
29/100 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, 
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 средстава за 
одржавање хигијене у Општинској управи 
општине Лопаре за 2021. годину покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-4-1/21 од 08.01.2021. 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 ТРГОВИНСКА РАДЊА „ДАР“ 
ЛОПАРЕ, 08.01.2021. године. 
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став 2. Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача која у 
формалном, правном и економском погледу 
одговара захтјевима Уговорног органа, 
одлучено је као у диспозитиву. 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 
   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
           
38. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-6-3/21 
Датум, 13.01.2021. године   
      
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
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(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке радова на изради 

примарне водоводне мреже до насеља „Калат“ 
у Мјесној заједници Корај, Општина Лопаре 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ПАПИЛОН“ КОРАЈ - 
ЧЕЛИЋ, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 05/21 од 12.01.2021. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана 13.01.2021. године и заведена под 
бројем: 02/5-130. 

 
Члан 2. 

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

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на 
изради примарне водоводне мреже до насеља 
„Калат“ у Мјесној заједници Корај, Општина 
Лопаре покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-6-1/21 
од 11.01.2021. 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 „ПАПИЛОН“ КОРАЈ - 
ЧЕЛИЋ, дана 11.01.2021. године. 
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став 2. Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача која у 
формалном, правном и економском погледу 
одговара захтјевима Уговорног органа, 
одлучено је као у диспозитиву.  
 
   Н А Ч Е Л Н И К 
   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
  
39. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-5-3/21 
Датум, 13.01.2021. 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 банкарских услуга – 

провизија банке у платном промету за 2021. 
годину, одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу „НАША БАНКА“ А.Д. БИЈЕЉИНА, 
након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 01-3-337/2021 од 12.01.2021. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана 13.01.2021. године и заведена под бројем 
02/5-135. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
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5.118,20 КМ, без ПДВ-а, (словима: 
петхиљадастотинуосамнаест и 20/100 
конвертибилних марака).  

Финансијске услуге, укључујући услуге 
које су повезане с управљањем депозитима, 
уштеђевином и банковним рачунима, вођењем 
платних трансакција, преносом и 
извршавањем доспјелих обавеза, 
уновчавањем чекова и других финансијских 
инструмената, изузев с плаћањем дугова и 
факторинга, ослобођене су од плаћања ПДВ-а, 
у складу са чланом 25. Закона о порезу на 
додатну вриједност („Службени гласник БиХ“, 
број: 09/05, 35/05 и 100/08). 

 
Члан 3. 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке банкарских 
услуга – провизија банке у платном промету за 
2021. годину покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-5-1/21од 
08.01.2021. 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 „НАША БАНКА“ А.Д. БИЈЕЉИНА, 
08.01.2021. године. 
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став 2. Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 

праксом“, као и Понуде Понуђача која у 
формалном, правном и економском погледу 
одговара захтјевима Уговорног органа, 
одлучено је као у диспозитиву. 
 
      
               Н А Ч Е Л Н И К 
   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
             
40. 

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 ос и  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке радова на санацији 
моста на локалном путу Јабланица – Пипери 
(на Бојкића потоку), стационажа 0 + 130, 
Мјесна заједница Јабланица – Општина 
Лопаре (дужина 4,00 m

1
, ширина 4,50 m

1
), 

према ЈРЈН 45221110-6 - Радови на мосту. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.988,32 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2021. годину. 
 

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

 
IV 

 Отварање и оцјену понуда спровешће 
службеник задужен за послове јавних набавки 
у општини Лопаре. 
 

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

 
Број: 02/5-404-7-1/21     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 18.01.2021.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                     
41. 

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 ос и  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке радова на 
асфалтирању дионице пута – крак са главног 
пута, поред цркве у Мјесној заједници 
Миросавци – Општина Лопаре (дужина 107,00 
m

1
, ширина 4,00 m

1
), према ЈРЈН 45233222-1 - 

Радови на поплочавању и асфалтирању. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.992,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2021. годину. 
 

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

IV 
 Отварање и оцјену понуда спровешће 
службеник задужен за послове јавних набавки 
у општини Лопаре. 
 

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

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

 
Број: 02/5-404-8-1/21       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 19.01.2021.             Радо Савић , с.р. 

 

42.   
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-7-3/21 
Датум, 20.01.2021. године   
      
 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке радова на санацији 

моста на локалном путу Јабланица – Пипери 
(на Бојкића потоку), стационажа 0 + 130, 
Мјесна заједница Јабланица – Општина 
Лопаре (дужина 4,00 m

1
, ширина 4,50 m

1
) 

одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
ЛОПАРЕ, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 05/21 од 19.01.2021. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана 20.01.2021. године и заведена под 
бројем: 02/5-201. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.996,44 КМ без ПДВ-а, односно 7.015,83 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: седам 
хиљада петнаест и 83/100 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). 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на 
санацији моста на локалном путу Јабланица – 
Пипери (на Бојкића потоку), стационажа 0 + 
130, Мјесна заједница Јабланица – Општина 
Лопаре (дужина 4,00 m

1
, ширина 4,50 m

1
) 

покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-7-1/21 од 
18.01.2021. 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 5.988,32 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, 
дана 18.01.2021. године. 
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став 2. Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача која у 
формалном, правном и економском погледу 
одговара захтјевима Уговорног органа, 
одлучено је као у диспозитиву.  
      
   Н А Ч Е Л Н И К 
   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                    
43. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-8-3/21 
Датум, 22.01.2021. 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 – крак са главног 
пута, поред цркве у Мјесној заједници 
Миросавци – Општина Лопаре (дужина 107,00 
m

1
, ширина 4,00 m

1
), одлучено је да се уговор 

додијели Понуђачу ДИОНИЧАРСКО 
ДРУШТВО „GALAX - NISKOGRADNJA“ 
БРЧКО, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 02/21 од 21.01.2021. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана 22.01.2021. године у 09:51

h
 и заведена 

под бројем: 02/5-235. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.992,00 КМ без ПДВ-а, односно 7.010,64 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљададесет и 64/100 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 – крак са главног 
пута, поред цркве у Мјесној заједници 
Миросавци – Општина Лопаре (дужина 107,00 
m

1
, ширина 4,00 m

1
) покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-8-1/21 од 19.01.2021. 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 5.992,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДИОНИЧАРСКО ДРУШТВО 
„GALAX - NISKOGRADNJA“ БРЧКО, дана 
19.01.2021. године. 



Страна 36                     Службени гласник општине Лопаре – број:  1/21              10.02.2021. 

 

 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. 
_______________________________________
   
44. 

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 ос и  

 
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке резане грађе за 
потребе подизања кровне конструкције на 
стамбеном објекту социјално угроженог ратног 
војног инвалида Радивоја Томића из Мјесне 
заједнице Прибој, Општина Лопаре, према 
ЈРЈН 44191000-5 – Разни грађевински 
материјали од дрва. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 3.542,91 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2021. годину. 
 

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

 
IV 

 Отварање и оцјену понуда спровешће 
службеник задужен за послове јавних набавки 

у општини Лопаре. 
 

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

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

 
Број: 02/5-404-9-1/21       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 27.01.2021.             Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
45. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке услуга промоције 
развојних и инвестиционих потенцијала 
општине Лопаре, према ЈРЈН: 71600000-4, 
услуге техничког испитивања, анализе и 
савјетовања. 
   

II 
Процијењена вриједност средстава 

потребних за реализацију јавне набавке 
износи 6.000,00 КМ, без урачунатога ПДВ-а. 

Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2021. годину. 
  

III 
За предметну јавну набавку водиће се 

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

 
IV 

 Отварање и оцјену понуда спровешће 
службеник задужен за послове јавних набавки 
у општини Лопаре. 
 

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

 
Број: 02/5-404-10-1/21      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 29.01.2021.            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 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Сави 
Цвијетиновићу 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: 02/1-40/21        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 05.01.2021.         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 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
 

I 
   Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Мари 
Стевановић 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: 02/1-65/21           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 08.01.2021.           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 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Љуби 
Томићу 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: 02/1-62/21         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 08.01.2021.         Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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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 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Цвијану 
Јањићу из Миросаваца за трошкове лијечења. 

 
II 

               За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 

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

 
 

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

 
Број: 02/1-92/21        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 11.01.2021.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
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 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Марку 
Вучковићу из Билеће 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: 02/1-90/21       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 11.01.2021.       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 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Младенки 
Тодић 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: 02/1-98/21        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 11.01.2021.        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 
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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 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Љубиши 
Тошићу из Козјака за трошкове лијечења. 

 
II 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-97/21           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 11.01.2021.           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 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Дејану 
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: 02/1-96/21          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 11.01.2021.          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 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Живану 
Ђокићу 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: 02/1-132/21        НАЧЕЛНИК ОПШ ТИНЕ  
Датум, 13.01.2021.          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 
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I 
 Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Радоју 
Јовичићу 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: 02/1-153/21      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 15.01.2021.         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 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Круниславу 
Јанковићу 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: 02/1-113/21         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 15.01.2021.           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 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Ненаду 
Рикићу из Пушковца за трошкове лијечења. 

 
II 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-100/21        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 20.01.2021.          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 
200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Жељку 
Попадићу из Бруснице за трошкове лијечења. 

 
II 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
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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: 02/1-203/21        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 20.01.2021.           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 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Недељку 
Николићу из Грађевине за трошкове лијечења. 

 
II 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-228/21        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 21.01.2021.           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 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Јоки Јовић 
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: 02/1-160/21         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 22.01.2021.           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 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
  

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Ивици 
Костићу 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: 02/1-241/21        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 22.01.2021.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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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 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Јелици 
Савић из Пирковаца за трошкове лијечења. 

 
II 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-248/21      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 22.01.2021.       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 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Драгици 
Гаврић из Пукиша за трошкове лијечења. 

 
II 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-317/21        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 29.01.2021.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
64. 

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

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК 
О ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ЗАПОСЛЕНИХ У 
ЈУ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ“ 

ЛОПАРЕ 
 
I 

Даје се сагласност на Правилник о 
платама и накнадама запослених у ЈУ „Центар 
за културу и информисање“ Лопаре, број: 02-
15/21 од 08.02.2021. године. 

 
II 

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

III 
Ово Рјешење ступа на снагу осмог 

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

 
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

  
Број: 02/1-014-9         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 08.02.2021.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
                                                                                                   
65. 

На основу члана 64. став 1. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16) и члана 
67. и 88. Статута општине Лопаре („Службени 
гласник општине Лопаре“, бр. 6/17), Начелник 
општине Лопаре, доноси 
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П Л А Н 
ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 
 
I 

Овим Планом запошљавања у 
Општинској управи општине Лопаре за 2021. 
годину (у даљем тексту: План) утврђује се 
стварно стање попуњености радних мјеста, 
број непопуњених радних мјеста у складу са 
Правилником о организацији и 
систематизацији радних мјеста у Општинској 
управи општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, бр. 14/17, 1/18, 6/18, 5/19, 
7/19, 2/20, 5/20 и 6/20), те потребан број 
службеника и намјештеника на неодређено 
вријеме и приправника са потребном стручном 
спремом. 

План се доноси на основу приједлога  
руководилаца организационих јединица 
водећи рачуна о потребама за недостајућим 
кадровима у организационим јединицама и 
расположивим финасијским средствима, а у 
складу са Одлуком о буџету општине Лопаре 
за 2021. годину („Службени гласник општине 
Лопаре“, бр. 8/20). 
 

II 
Утврђује се стварно стање 

попуњености радних мјеста и број 
непопуњених радних мјеста на дан 01.02.2021. 
године, те планира потребан број службеника 
и намјештеника за пријем у радни однос на 
неодређено вријеме у 2021. години како 
слиједи: 

 
Организациона 
јединица 

Стварно 
стање 
попуњ. 
радних 
мјеста 
(број 
изврш.) 

Непопуњ
ена 
радна 
мјеста 
(број 
извршил
аца) 

Планиран
и број 
службеник
а и 
намјештен
ика за 
пријем на 
неодређен
о вријеме 

Одјељење за 
општу управу 

16 4 4 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности  

8 1 1 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 
послове  

7 1 1 

Одјељење за 
финансије 

7 0 0 

Стручна 
служба 
Начелника 
општине 

5 0 0 

Организациона 
јединица 

Стварно 
стање 
попуњ. 
радних 
мјеста 
(број 
изврш.) 

Непопуњ
ена 
радна 
мјеста 
(број 
извршил
аца) 

Планиран
и број 
службеник
а и 
намјештен
ика за 
пријем на 
неодређен
о вријеме 

Кабинет 
Начелника 
општине 

3 1 1 

Одсјек за 
инспекцијске 
послове 

3 2 2 

Одсјек за 
заједничке 
послове 

13 3 3 

Територијална 
ватрогасна 
јединица 

12 3 3 

УКУПНО 74 15 15 

 

III 
У погледу приправника планиран је 

пријем до 10 (десет) приправника са високом, 
вишом и средњом стручном спремом. 
 

IV 
У измјењеним околностима и 

потребама за пријем у радни однос нових 
службеника, намјештеника и приправника, а на 
основу Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста у Општинској 
управи општине Лопаре и Одлуке о буџету 
општине Лопаре за 2021. годину, донијеће се 
измјене и допуне Плана.  
 

V 
Овај План ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће  се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
НАЧЕЛНИК 

 
Број: 02/1-014-6/21 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 01.02.2021.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
          
66. 

На основу члана 59. став 1. тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 
36/19), чланa 48. став 4. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 97/16) и члана 
67. став 1. тачка 8. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број: 
6/17), Начелник општине Лопаре, д о н о с и 
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ПРАВИЛНИК 
о измјенама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији радних 
мјеста Општинске управе општине Лопаре 

 
Члан 1. 

У члану 42. став 1. тачка 7. подтачкa 
7.3. Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста Општинске 
управе општине Лопаре  (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 14/17, 1/18, 6/18, 5/19, 
7/19, 2/20, 5/20 и 6/20), услови радног мјеста 
''Урбанистичко-грађевински инспектор'' 
мијењају се и гласе: 

 
''Услови: - четворогодишњи 

студиј, односно први 
циклус студија са 
остварених најмање 
240 ECTS бодова или 
први и други циклус који 
се у збиру вреднују са 
најмање 300 ECTS 
бодова – дипломирани 
инжењер 
грађевинарства, 
дипломирани инжењер 
архитектуре или 
дипломирани просторни 
планер, 
-  најмање три године  
- радног искуства у  
-  траженом степену  
   образовања и 

                                    - положен стручни испит    

                                      за рад у општинској  

                                      управи.'' 

 
 

Члан 2. 
  У члану 42. став 1. тачка 7. 
Правилника, иза подтачке 7.4. ''Еколошки 
инспектор'', додаје се подтачка 7.5. која гласи:  

 
''7.5. Саобраћајни инспектор 

 
Категорија:  - четврта категорија 
 
Звање:   - 
 
Опис послова: извршава послове 

утврђене законом којим 
се уређује инспекцијски 
надзор и врши контролу 
и надзор над: 

                                    - пријем, пренос и     
                                    уручење поштанских  
                                    пошиљки, 

- неповредивост и  
тајност поштанских  

пошиљки, 
-обављање дјелатности 
поште (радно вријеме, 
цијене за извршење 
услуга, организација 
поштанског саобраћаја 
и сл.), 
- испуњеност услова 
физичких и правних 
лица за обављање 
дјелатности јавног 
превоза лица и ствари у 
друмском саобраћају, 
- испуњеност услова 
физичких и правних 
лица за обављање 
превоза за власите 
потребе у друмском 
саобраћају, 

- испуњеност техничко 
експлоатационих услова 
и својства предвиђених 
важећих стандарда за 
моторна и прикључна 
возила којима се 
обављају поједине врсте 
превоза у друмском 
саобраћају, 
- јавни превоз лица у  
линијском и   
ванлинијском 
друмском саобраћају, 
- јавни превоз ствари у          
друмском саобраћају, 
- обављање превоза 
лица и ствари за 
властите потребе у 
друмском саобраћају, 
- такси превоз, 
- контролу периодичних  
прегледа моторних и  
прикључних возила, 
- контролу станица за  
лиценцне техничке  
прегледе возила, 
- рад аутобуских  
станица и терминала  
градског и приградског  
саобраћаја, 
- контролу возног  
особља у друмском  
саобраћају, 
- контролу примјене 
Закона о путевима, из 
надлежности 
саобраћајне инспекције, 
- редовно и ванредно 
одржавање путева, 
путних објеката и путне 
опреме (за локалне и 
накатегорисане путеве), 
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- изградњу и 
реконструкцију путева и 
путних објеката (за 
локалне и 
накатегорисане путеве), 
- заштита путева и 
путног појаса, 
- услове покривености 
путева вертикалном и 
хоризонталном 
сигнализацијом, 
- услове и законитост 
градње у путном и 
заштитном путном 
појасу, 
- услове редовног 
одржавање путева, рад 
зимске службе, стање 
путног појаса и других 
услова за безбедно 
одвијење саобраћаја на 
путевима, 
- права и обавезе 
власника, корисника и 
давалаца услуга, 
- обављање и других 
послова надзора у 
области саобраћаја 
када је то одређено 
законом или другим 
актом. 

 
Сложеност: - прецизно одређени 

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

 
Самосталност: - самосталност у раду 

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

 
Одговорност: - одговара за правилну 

примјену метода рада, 
поступака или стручних 
техника  

Пословна  
комуникација: - контакти унутар и 

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

 
Врста послова:  - инспекцијски 

Статус:   - општински службеник 
 
Услови: - четворогодишњи 

студиј, односно први 
циклус студија са 
остварених најмање 
240 ECTS бодова или 
први и други циклус који 
се у збиру вреднују са 
најмање 300 ECTS 
бодова – саобраћајни, 
грађевински или 
машински факултет. 

                                    - најмање три године  

                                    радног искуства у  

                                    траженом смјеру и  

                                    степену образовања и 

                                     -  положен стручни испит  

                                   за рад у општинској  

                                   управи. 

Број 
извршилаца:  - 1 извршилац'' 

 
Члан 3. 

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
Број: 02/1-014-4/21    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 21.01.2021.          Радо Савић, с.р. 
______________________________________                                                                                                                                                                                           
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