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АКТИ НАЧЕЛНИКА 

 
1. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке радова на уређењу 
трасе и насипању некатегорисаних путева на 
двије локације: некатегорисани пут у Лопаре 
Селу, поред гробља Митрићи (дужина 320,00 
m

1
, ширина планума 3,00 m

1
) и некатегорисани 

пут у насељеном мјесту Лопаре Град, од Р458 
до насеља Митрићи  (дужина 300,00 m

1
, 

ширина планума 3,00 m
1
) према ЈРЈН 

45112310-1 - Радови насипања. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 

потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.924,00 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: 02/5-404-11-1/21        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 01.02.2021.              Радо Савић, с.р. 
________________________________________
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2. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-9-3/21 
Датум, 01.02.2021. 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 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, одлучено 
је да се уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО 
СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„МАЈЕВИЦА РЦ“ МАЧКОВАЦ - ЛОПАРЕ, 
након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 1/21 од 29.01.2021. године, која 
је у Уговорном органу запримљена дана 
29.01.2021. године и заведена под бројем 02/5-
328. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
3.542,91 КМ, без ПДВ-а, односно 4.145,20 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
четирихиљадестотинучетрдесетпет и 20/100 
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 привреду и 
друштвене дјелатности општине Лопаре. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке резане грађе 
за потребе подизања кровне конструкције на 

стамбеном објекту социјално угроженог ратног 
војног инвалида Радивоја Томића из Мјесне 
заједнице Прибој, Општина Лопаре, покренут 
је Одлуком о покретању поступка јавне 
набавке, број: 02/5-404-9-1/21 од 27.01.2021. 
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 3.542,91 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „МАЈЕВИЦА РЦ“ 
МАЧКОВАЦ - ЛОПАРЕ, 28.01.2021. 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. 
________________________________________ 
           
3. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке радова на 
асфалтирању успона „Оштро брдо“ у Мјесној 
заједници Пипери, Општина Лопаре у дужини 
од  98,00 m

1
, ширина 3,00 m

1
, према ЈРЈН 

45233160-8 – Стазе и друге неасфалтиране 
површине. 
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II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.997,60 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: 02/5-404-12-1/21    Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 02.02.2021.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
4. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке 

  
I 

Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке каменог агрегата - 
сепарације (фракције 0 – 60 mm) за потребе 
санације макадамских застора, улица и 
локалних путева на подручју Општине Лопаре, 
према ЈРЈН: 14212300-3, Дробљени и 
ломљени камен. 
 Поступак јавне набавке се проводи 
путем система „Е – набавке“, на Порталу 

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

II 
 Предвиђени максимални износ 
средстава потребан за реализацију јавне 
набавке износи 177.777,78 КМ, без урачунатог 
ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке биће обезбјеђена из буџетских 
средстава општине Лопаре за 2021. годину, 
предвиђених програмом заједничке комуналне 
потрошње „Санација макадамских застора, 
улица и локалних путева“. 
 

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

 
IV 

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

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

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

 
Број: 02/5-404-13-1/21    Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 03.02.2021.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                                             
5.      
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-11-3/21 
Датум, 03.02.2021. 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 

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

трасе и насипању некатегорисаних путева на 
двије локације: некатегорисани пут у Лопаре 
Селу, поред гробља Митрићи (дужина 320,00 
m

1
, ширина планума 3,00 m

1
) и некатегорисани 

пут у насељеном мјесту Лопаре Град, од Р458 
до насеља Митрићи  (дужина 300,00 m

1
, 

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

уговор додијели Понуђачу АУТОПРЕВОЗНИК 
„ALEKSIĆ COMPANY“ БРЧКО, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 1/21 од 01.02.2021. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана 
01.02.2021. године у 14:57

h
 и заведена под 

бројем: 02/5-367. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.924,00 КМ без ПДВ-а (словима: петхиљада 
деветстотинадвадесетчетири и 00/100 
конвертибилних марака). Изабрани понуђач 
није обвезник ПДВ-а. 
 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на 
уређењу трасе и насипању некатегорисаних 
путева на двије локације: некатегорисани пут у 
Лопаре Селу, поред гробља Митрићи (дужина 
320,00 m

1
, ширина планума 3,00 m

1
) и 

некатегорисани пут у насељеном мјесту 
Лопаре Град, од Р458 до насеља Митрићи  
(дужина 300,00 m

1
, ширина планума 3,00 m

1
) 

покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-11-1/21 од 
01.02.2021. 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 5.924,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу АУТОПРЕВОЗНИК „ALEKSIĆ 
COMPANY“ БРЧКО, дана 01.02.2021. 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. 
________________________________________
                    
6. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-10-3/21 
Датум, 03.02.2021. 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 услуга промоције 

развојних и инвестиционих потенцијала 
општине Лопаре, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„HAVREX“ БАЊА ЛУКА, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 0201/21 од 
02.02.2021. године, која је у Уговорном органу 
запримљена дана 03.02.2021. године у 09:30

h
 и 

заведена под бројем: 02/5-399. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 
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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 Стручна служба начелника 
општине. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке услуга 
промоције развојних и инвестиционих 
потенцијала општине Лопаре покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-10-1/21 од 29.01.2021. 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 „HAVREX“ БАЊА ЛУКА, 
дана 29.01.2021. 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. 
________________________________________

7.                    
На основу члана 82. став 3) Закона о 

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

 
О Д Л У К У  

о покретању поступка јавне набавке  
 

I 
Покреће се поступак набавке услуга 

медијског праћења активности Општинске 
управе општине Лопаре. 

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

II 
За реализацију набавке из члана 1. ове 

Одлуке одобравају се финансијска средства у 
износу од 9.000,00 КМ, без урачунатога ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2021. годину, са буџетске ставке 
412700 „Услуге информисања“. 
 

III 
Закључење уговора или другог правног 

посла у циљу реализације предметне јавне 
набавке провешће се у складу са 
овлаштењима утврђеним законом и општим 
актима уговорног органа. 

 
IV 

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

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

 
Број: 02/5-404-14-1/21     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 04.02.2021.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________
              
8. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-15-3/21 
Датум, 11.02.2021. године 
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 На основу члана 64. став 1. тачка б) и 
члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке робе – рекламне 

мајице за манифестацију „Дани дијаспоре 
2021“, одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу ЗАНАТСКА РАДЊА „STEMIL“ 
Mиленко Стојановић с.п. БИЈЕЉИНА, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 1/21 од 09.02.2021. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана 
09.02.2021. године у 11:16 часова и заведена 
под бројем 02/5-483. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

2.500,00 КМ без ПДВ-а (словима: двијехиљаде 
петстотина и 00/100 конвертибилних марака). 
Изабрани понуђач није ПДВ обвезник. 
 

Члан 3. 
Приједлог уговора о набавци 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке робе – 
рекламне мајице за манифестацију „Дани 
дијаспоре 2021“ покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-15-1/21 од 08.02.2021. 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 2.500,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ЗАНАТСКА РАДЊА „STEMIL“ 
Mиленко Стојановић с.п. БИЈЕЉИНА, 
08.02.2021. 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. 
________________________________________
           
9. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке услуга транспорта 
специјалног ватрогасног возила на релацији 
Аустрија (Салзбург) – Општина Лопаре 
(Територијална ватрогасно – спасилачка 
јединица Лопаре), према ЈРЈН 60000000-8 - 
Превозне услуге (осим превоза отпада). 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 2.535,00 КМ без урачунатог 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 
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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: 02/5-404-16-1/21       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 10.02.2021.             Радо Савић , с.р. 
_______________________________________
                        
10.       

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке услуга превоза тампон 
и ријечног шљунка за потребе посипања 
макадамских застора у насељеним мјестима 
Мртвица, Лопаре (насеље „Слатина“) и 
Јабланица - Општина Лопаре, према ЈРЈН 
60000000-8 - Превозне услуге (осим превоза 
отпада). 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.960,00 КМ без урачунатог 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 извршиће 
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: 02/5-404-17-1/21      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 15.02.2021.            Радо Савић. с.р. 
________________________________________
                         
11. 
           На основу члана 18. став (1), члана 25. 
Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), члана 9. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16), члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и члана 67. и 88. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 6/17), Начелник општине 
Лопаре, до н о с и    
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке 

  
I 

Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке радова на уређењу 
водозахвата, те изградњи доводног 
водоводног цјевовода (од каптаже до 
Петрића), каптажног објекта и приступног 
макадамског пута (Петрићи – Међедник) у 
Мјесној заједници Јабланица – Општина 
Лопаре, према ЈРЈН: 45232150-8, Радови у 
вези с цјевоводима за дистрибуцију воде и 
45232151-5, Радови на обнови водоводне 
мреже. 

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

 
II 

 Предвиђени максимални износ 
средстава потребних за реализацију јавне 
набавке је 42.735,04 КМ без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке биће обезбјеђена у буџету 
општине Лопаре за 2021. годину, са позиције 
511100 – „Подршка пројектима капиталних 

http://www.ejn.gov.ba/
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инвестиција“, Одлука Скупштине општине 
Лопаре, број: 01/1-022-1-7/21 од 04.02.2021. 
године. 
 

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

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

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

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

 
Број: 02/5-404-18-1/21       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 16.02.2021.             Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                                              
12. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-16-3/21 
Датум, 17.02.2021. 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 oпштине Лопаре („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 12/15), 
Начелник општине Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке услуга транспорта 

специјалног ватрогасног возила на релацији 
Аустрија (Салзбург) – Општина Лопаре 
(Територијална ватрогасно – спасилачка 
јединица), одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „DENIX“ СРЕБРЕНИК, 

након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 01/02 од 11.02.2021. године, 
која је у Уговорном органу запримљена дана, 
17.02.2021. године у 10:01

h 
и заведена под 

бројем: 02/5-597. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

2.535,00 КМ, без ПДВ-а (словима: 
двијехиљадепетстотинатридесетпет и 00/100 
конвертибилних марака). Трошкове плаћања 
ПДВ-а сноси Уговорни орган. 

 
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 Oдсјек 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 услуга 
транспорта специјалног ватрогасног возила на 
релацији Аустрија (Салзбург) – Општина 
Лопаре (Територијална ватрогасно – 
спасилачка јединица) покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-16-1/21 од 10.02.2021. 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 2.535,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „DENIX“ СРЕБРЕНИК, 
10.02.2021. 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 
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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. 
________________________________________
                         
13. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке услуга рекламирања и 
оглашавања у новинама и на порталу, ради 
информисања јавности о дешавањима од 
значаја за општину Лопаре (објављивање 
текстова информативног карактера, 
обавјештења за грађане, eмитовање 
празничних честитки) и куповина истих новина 
по захтјеву Уговорног органа, према ЈРЈН 
79342200-5, Услуге рекламирања. 
   

II 
Процијењена вриједност средстава 

потребних за реализацију јавне набавке 
износи 4.029,21 КМ, без урачунатога ПДВ-а. 

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

III 
За предметну јавну набавку водиће се 

поступак Директног споразума, 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: 02/5-404-19-1/21   Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 18.02.2021.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                                    
14. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-17-3/21 
Датум, 18.02.2021. 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 oпштине Лопаре („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 12/15), 
Начелник општине Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке услуга превоза 

тампон и ријечног шљунка за потребе 
посипања макадамских застора у насељеним 
мјестима Мртвица, Лопаре (насеље „Слатина“) 
и Јабланица - Општина Лопаре, одлучено је да 
се уговор додијели Понуђачу 
АУТОПРЕВОЗНИК „ЈАНКОВИЋ МИЛИСАВ“ 
ЈАБЛАНИЦА, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 02/21 од 17.02.2021. 
године, која је у уговорном органу запримљена 
дана, 18.02.2021. године у 08:16

h
 и заведена 

под бројем: 02/5-601. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.960,00 КМ, без ПДВ-а (словима: 
петхиљададеветстотинашездесет и 00/100 
конвертибилних марака). Изабрани Понуђач се 
не налази у систему ПДВ-а. 

 
Члан 3. 

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

 
Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 
овлашћује Oдјељење за просторно уређење и 
стамбено – комуналне послове општине 
Лопаре. 
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Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 
истовремено са упућивањем исте понуђачу 
који је учествовао у поступку јавне набавке 
(члан 70. став 6) Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Поступак јавне набавке услуга превоза 
тампон и ријечног шљунка за потребе 
посипања макадамских застора у насељеним 
мјестима Мртвица, Лопаре (насеље „Слатина“) 
и Јабланица - Општина Лопаре покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-17-1/21 од 15.02.2021. 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 5.960,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу АУТОПРЕВОЗНИК „ЈАНКОВИЋ 
МИЛИСАВ“ ЈАБЛАНИЦА, 16.02.2021. 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. 
________________________________________
                         
15. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-19-3/21 
Датум, 23.02.2021. 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 услуга 

рекламирања и оглашавања у новинама и на 
порталу, ради информисања јавности о 
дешавањима од значаја за општину Лопаре 
(објављивање текстова информативног 
карактера, обавјештења за грађане, 
eмитовање празничних честитки) и куповина 
истих новина по захтјеву Уговорног органа, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ЈАВНО ИНФОРМАТИВНО И ИЗДАВАЧКО 
ПРЕДУЗЕЋЕ „СЕМБЕРИЈА И МАЈЕВИЦА“ са 
п.о. БИЈЕЉИНА, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 1, која је у 
Уговорном органу запримљена дана 
22.02.2021. године у 09:40

h
 и заведена под 

бројем 02/5-640. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

4.029,21 КМ, без ПДВ-а, односно 4.714,18 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
четирихиљадеседамстотиначетрнаест 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 Стручна служба начелника 
општине. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 Поступак јавне набавке услуга 
рекламирања и оглашавања у новинама и на 
порталу, ради информисања јавности о 
дешавањима од значаја за општину Лопаре 
(објављивање текстова информативног 
карактера, обавјештења за грађане, 
eмитовање празничних честитки) и куповина 
истих новина по захтјеву Уговорног органа, 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-19-1/21 од 
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18.02.2021. 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 4.029,21 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ЈАВНО ИНФОРМАТИВНО И 
ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ „СЕМБЕРИЈА И 
МАЈЕВИЦА“ са п.о. БИЈЕЉИНА, 18.02.2021. 
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. 
________________________________________
                    
16. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке услуга превентивне 
систематске дератизације на подручју 
Општине Лопаре за 2021. годину (прољетни и 
јесењи третман), према ЈРЈН 90923000-3, 
услуге дератизације. 
 

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 биће обезбјеђена из буџетских 

средстава општине Лопаре за 2021. годину, 
предвиђених програмом заједничке комуналне 
потрошње „Дератизација, дезинфекција и 
дезинсекција“. 
 

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: 02/5-404-20-1/21     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 26.02.2021.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                                    
17.       

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

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

II 
           За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

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

 



Страна 12                     Службени гласник општине Лопаре – број:  2/21              16.03.2021. 

 

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

 
Број: 02/1-175/21         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 01.02.2021.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
18. 

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, Роси Божић 
из Бруснице за трошкове лијечења. 

 
II 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

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

 
 

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

 
Број: 02/1-284/21         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 02.02.2021.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
19. 

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, Пери 
Тодоровићу из Пипера за трошкове лијечења. 

 
II 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-402/21         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 04.02.2021.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 

20. 
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, Ружи 
Пантић из Пипера за трошкове лијечења. 

 
II 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

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

 
 
 
 
 
 



Страна 13                     Службени гласник општине Лопаре – број:  2/21              16.03.2021. 

 

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

 
Број: 02/1-406/21        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 05.02.2021.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
21. 
            На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12, 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'', 
бр:8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

Одобравају се средства у износу од 29,99КМ 
из Буџета општине Лопаре, на терет позиције 
буџетска резерва 372200, Недељку 
Антуновићу из Веселиновца, на име 
једнократног робног давања – пакет по рачуну 
52/21. 
 

II 
За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

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

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

 
 
Број: 02/1-400-1/1 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум,08.02.2021.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
22. 
           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, Васиљку 
Божићу 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: 02/1-572/21        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 15.02.2021.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 

23. 
            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 
Новаковићу 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“. 
 

 
 
 



Страна 14                     Службени гласник општине Лопаре – број:  2/21              16.03.2021. 

 

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

 
 
Број: 02/1-26/21          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 17.02.2021.         Радо Савић,  с.р. 
________________________________________ 
 
24. 
             На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 
I 

           Одобравају се средства, у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Види 
Жепинић 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: 02/1-623/21       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 22.02.2021.         Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 

25. 
            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, Ђуки 
Тодоровић из Лопаре Села за трошкове 
лијечења. 
 

II 
             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-835/21         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 08.03.2021.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 

26. 
           На основу члана 43. Закона о буџетском 
систему Републике Српске – Пречишћени 
текст („Службени гласник РС“, број: 121/12, 
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'', бр:8/10), 
Начелник општине Лопаре  д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

            Одобравају се средства, у износу од 
50,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, 
Републичкој управи за геодетске и имовинско – 
правне послове, у сврху накнаде за кориштење 
података и вршење услуга. 

 
II 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

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

 



Страна 15                     Службени гласник општине Лопаре – број:  2/21              16.03.2021. 

 

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

 
Број: 02/1-400-1/2       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 10.03.2021.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
27. 
            На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12, 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'', 
бр:8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 Одобравају се средства, у износу од 
70,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, 
Републичкој управи за геодетске и имовинско – 
правне послове, у сврху накнаде за кориштење 
података и вршење услуга. 

 
II 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-400-1/3      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 12.03.2021.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 

28. 
            На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 

           За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-918/21         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 16.03.2021.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 

29. 
           На основу члана 43. Закона о буџетском 
систему Републике Српске – Пречишћени 
текст („Службени гласник РС“, број: 52/14, 
103/15, и 15/16), члана 67. и 88. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 
I 

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

 
II 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

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

 
 
Број: 02/1-683/21         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 16.03.2021.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 

30. 
             На  основу члана 59. и 60. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), а у 
вези са чланом 68. и 88. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 6/17), Начелник општине Лопаре,              
д о н о с и 
 

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

управи општине Лопаре  
 

Члан 1. 
У члану 9. Одлуке о оснивању 

Општинске управе општине Лопаре 
(„Службени гласник Општине Лопаре“, број: 
5/14, 14/17 и 2/20), иза организационе јединице 
''Одсјек за заједничке послове'' ријеч ''и'' се 
замјењује запетом, а иза назива 
организационе јединице ''Територијална 
ватрогасно - спасилачка јединица'' брише се 
тачка и додају ријечи ''и - Одсјек за 
инфиормационе технологије и информисање''. 
  

Члан 2. 
Послије члана 18. додаје се члан 18а. 

који гласи: 
''18a. 

 Одсјек за информационе технологије и 
информисање обавља послове на 
континуираном унапређењу, одржавању и 
подршци у коришћењу интегралног 
информационог система општине Лопаре, 
дефинише успостављање интегралног 
информационог система и остале послове 
везане за примјену информационих 
технологија, стручне и друге послове који се 
односе на послове односа са јавношћу, 
обезбјеђује примјену Закона о слободи 
приступа информација, а све у циљу 
ефикаснијег рада Општинске управе и органа 
општине  и реализације услуга према 
грађанима и правним лицима.'' 
 

Члан 3.  
          Са овом Одлуком ускладиће се одредбе 
Правилника о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске  управе Општине 
Лопаре. 
 
 

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 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број:02/1-014-19/21      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 10.03.2021.             Радо Савић, с.р. 
________________________________________                                                         
 
31. 

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 

 
ПРАВИЛНИК 

о измјенама и допунама Правилника о 
организацији и систематизацији радних 

 мјеста Општинске управе општине Лопаре 
 

Члан 1. 
У члану 9. Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске 
управе општине Лопаре  (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 14/17, 1/18, 6/18, 5/19, 
7/19, 2/20, 5/20, 6/20 и 1/21), иза организационе 
јединице ''Одсјек за заједничке послове'' ријеч 
''и'' се замјењује запетом, а иза назива 
организационе јединице ''Територијална 
ватрогасно - спасилачка јединица'' брише се 
тачка и додају ријечи ''и - Одсјек за 
инфиормационе технологије и информисање''.  
 

Члан 2. 
  Иза члана 18. Правилника, додаје се 
члан 18а. који гласи:  
 
''2.3.4. Одсјек за информационе технологије 
и информисање 

18a. 
 Одсјек за информационе технологије и 
информисање обавља послове на 
континуираном унапређењу, одржавању и 
подршци у коришћењу интегралног 
информационог система општине Лопаре, 
дефинише успостављање интегралног 
информационог система и остале послове 
везане за примјену информационих 
технологија, стручне и друге послове који се 
односе на послове односа са јавношћу, 



Страна 17                     Службени гласник општине Лопаре – број:  2/21              16.03.2021. 

 

обезбјеђује примјену закона о примјену Закона 
о слободи приступа информација, а све у 
циљу ефикаснијег рада Општинске управе и 
органа општине  и реализације услуга према 
грађанима и правним лицима.'' 
 

Члан 3. 
У члану 42. став 1. Правилника, у 

оквиру тачке 5. ''Стручна служба начелника 
општине'', брише се подтачка 5.3. ''Самостални 
стучни сарадник за односе са јавношћу''. 
 

Члан 4. 
 У члану 42. став 1. Правилника, у 
оквиру тачке 8. ''Одсјек за заједничке послове'', 
брише се подтачка 8.7. ''Администратор 
система''. 
 

Члан 5. 
У члану 42. став 1. Правилника, иза 

тачке 9. ''Територијална ватрогасно – 
спасилачка јединица'', додаје се тачка 9а. која 
гласи:  

 
''9а. ОДСЈЕК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ И ИНФОРМИСАЊЕ 
 

9а. 1. ШЕФ ОДСЈЕКА ЗА 
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И 
ИНФОРМИСАЊЕ 

 
Категорија:  - друга категорија 
 
Звање:   - не разврстава се 
Опис послова: - руководи Одсјеком, 

припрема, организује и 
контролише извршење 
послова из делокруга 
рада Одсјека,  
- организациони 
послови планирања, 
имплементације и 
надзора система Е-
управе, 
- организациони 
послови планирања, 
имплементације и 
надзора интегралног 
информационог и 
комуникационог 
система, 
- праћење развоја нових 
информационих 
система за потребе 
општинске управе и 
предлагање 
напреднијих и 
рационалнијих 
рјешења, 
- праћење и примјена 
стандарда у области 

рачунарских мрежа, 
- учешће у процесу 
стратешког планирања 
и достављање података 
из дјелокруга рада, 
анализа и достављање 
анализе стања у 
подручјима из 
дјелокруга рада, 
- обавља послове 
припреме израде 
стратегије Е-управе, 
- одржава контакте са 
државним органима, 
агенцијама и другим 
организацијама у вези 
са примјеном 
информационих 
технологија, 
- послови израде 
анализе и планова 
везано за е-управу, 
- послови 
имплементације 
сигурности 
информационог 
система, послови 
имплементације 
стандарда и квалитета 
информационог 
система, 
- учешће на пројектима 
у фази припреме и 
имплементације нових 
аутоматизованих и 
контролних процедура, 
- анализа пословних 
процеса и припрема 
приједлога за 
унапређење 
ефикасности услуга 
према грађанима кроз 
унапређење постојећих 
и креирање нових 
електронских јавних 
услуга тј Е-управе, 
- послови планирања и 
изградње 
инфраструктуре 
локалних рачунарских 
мрежа и мрежа широког 
подручја, 
- активности на 
примјени електронских 
сертификата, 
- послови на примјени 
Закона о заштити 
личних података, 
- обавља послове 
успостављања, 
спровођења и развоја 
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финансијског 
управљања и контроле 
у Одсјеку, у складу са 
законом и другим 
прописима и сарађује 
са координатором за 
финансијско 
управљање и контролу 
на нивоу општине 
Лопаре, 
- обављање и других 
послова по налогу 
Начелника општине. 
 

Сложеност: - сложени послови 
којима се значајно утиче 
на остваривање циљева 
рада Одсјека, 

 
Самосталност: - степен самосталности 

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

 
Одговорност: - одговара за послове и 

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

 
Пословна 
комуникација: - контакти унутар и 

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

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

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

радног искуства у 
траженом степену 
образовања, односно 
звања и 

- положен стручни 

испит за рад у 

општинској управи. 

Број 
извршилаца:  - 1 извршилац 
 

9а.2. Администратор система 
Категорија:  - 
 
Звање:   - 
 
Опис послова:  - надзор рада и анализа 
стања рачунарске и мрежне инфраструктуре, 

- усклађивање и 
договарање активности 
с екстерним фирмама 
ангажованим на 
одржавању, 
- администрација 
система централног 
сервера и редовна 
контрола исправности 
рада, 
- предлагање и 
провођење мјера и 
процедура за 
безбједност и тајност 
података, 
- стални надзор 
интергралног 
информационог 
система са 
становиштва примјене 
Закона о безбједности 
података и Закона о 
заштити личних 
података, 
- вршење надзора над 
квалитетом 
испоручених услуга, 
- израда и анализа 
понуђених уговора о 
јавној набавци 
рачунарске и мрежне 
опреме и одржавања, 
- провођење и 
организирање обуке 
запосленика за рад на 
рачунарима и локалној 
мрежи, 
- управљање 
лиценцама системског 
софтвера и давање 
приједлога за јавну 
набавку лиценци, 
- послови 
имплементације 
стандарда и квалитета 
информационих 
система из подручја 
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системске подршке, 
рачунарских мрежа, и 
комуникационих 
система, те израда 
анализа, програма и 
планова везано за 
системску подршку и 
комуникационе системе, 
- додавање и 
одузимање права 
приступа службеника и 
намјештеника 
комуникационим и 
мрежним ресурсима, 
омогућавање и 
управљање приступом 
службеника и 
намјештеника садржају 
Интернета, 
придруживање 
комуникационих и 
мрежних ресурса 
рачунарској опреми, 
- администрација и 
редовна контрола 
антивирусне заштите на 
централним серверима 
и свим радним 
станицама, 
- администрација и 
редовна контрола 
службеног мејл 
сервера, 
- ради на 
администрацији 
Регистра 
административних 
поступака, 
- ради на 
администрацији 
програма  ''docunova'', 
- обавља и друге 
послове по налогу 
шефа Одсјека 

 
Сложеност: - рутински послови  
 
Самосталност: - самосталност у раду 

ограничена је надзором 
и помоћи непосредног 
руководиоца  

 
Одговорност: - одговара за уредно 

извршавање послова и 
задатака 

 
Пословна  
комуникација: - остварује сталну 

комуникацију унутар 
Одсјека  

Врста послова:  - помоћни послови 

Статус:    - намјештеник 
 
Услови:   - виша стручна спрема  
                                       информатичког                  
                                       смјера,                                        

- девет мјесеци радног 

искуства у траженом 

степену образовања 

Број 
извршилаца:  - 1 извршилац 

 
9а.3. Самостални стучни сарадник за 

односе са јавношћу  
 

Категорија:  - пета категорија 
 
Звање:   - самостални стручни              
                                         сарадник трећег звања  
 
Опис послова:            - остварује сарадњу            
                                      Начелника општине и 
                                      Предсједника  
                                      Скупштине са            
                                      средствима 
                                       информисања, 

 -непосредно 
комуницира са 
средствима 
информисања, 
- организује 
конференцију за 
новинаре, 
- припрема и даје 
саопштења за јавност 
средствима 
информисања по 
овлашћењу Начелника 
општине, 
- прикупља и уноси 
податке релевантне за 
презентацију, 
афирмацију и 
транспарентност рада  
општине, 
- свакодневно прати 
штампу и домаће 
вијести, 
- учествује у креирању и 
дневном ажурирању 
WEB странице општине 
и одговара за исту, 

                                       - анализира присуство                   
                                       општине Лопаре у  
                                       медијима, 

- фотокопира и 
архивира дневну 
штампу, те исту 
поставља на WEB 
страницу, 

                                    - припрема израду и  
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                                    учествује у изради  
                                    билтена, брошура и сл,  

- учествује у 
активностима у вези 
сарадње Општине са 
другим општинама и 
градовима и води 
евиденцију о тој 
сарадњи, 
- врши евиденцију 
приједлога, примједби и 
жалби грађана и 
обезбјеђује адекватну и 
благовремену доставу 
повратних информација 
корисницима, 
- конципира и обрађује 
анкете на тему 
задовољства грађана 
услугама општине, 
- учествује у изради и 
реализацији стратегије 
комуникације са 
јавношћу и стратегије 
промоције Општине, 
- промовише рад 
општине путем 
друштвених мрежа,  
- пише текстове и 
обавјештења у сарадњи 
са организационим 
јединицама Општинске 
управе за wеб страницу 
општине, 
- обавља друге послове 
по налогу координатора 
Службе и Начелника 
општине  

Сложеност: - прецизно одређени 
сложени послови у 
којим се примјењују 
утврђене методе рада, 
поступци или стручне 
технике 

 
Самосталност: - самосталност у раду 

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

 
Одговорност: - одговара за правилну 

примјену метода рада, 
поступака или стручних 
техника 

 
Пословна  
комуникација: - контакти унутар и 

изван органа у којима је 

понекад потребно да се 
дјелотворно пренесу 
информације које служе 
остваривању циљева 
рада 

 
Врста послова:  - стручно-оперативни,    
                                       административно- 
                                       технички 
 
Статус:   - општински службеник 
 
Услови:  - четворогодишњи  
                                       студиј или први циклус  
                                       студија са остварених  
                                       најмање240 ECTS 
                                       бодова - дипломирани   
                                       правник или  
                                       дипломирани новинар, 

- најмање једна година 

радног искуства у 

траженом степену 

образовања и 

- положен стручни      

   испит за рад у     

   општинској управи. 

Број 
извршилаца:  - 1 извршилац 
 

Члан 6. 
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: 02/1-014-20/21 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 10.03.2021.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
32. 

На основу члана  59. и 82 став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19), а у вези са чланом 67. и 88. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 6/17) и Закључка о мјерама за 
провођење популационе политике општине 
Лопаре, број: 01/1-013-2-2-7/21 од 04.02.2021. 
године, Начелник општине Лопаре д о н о с и  
 
 

П Р А В И Л Н И К  
о мјерама за провођење популационе 

политике општине Лопаре за 2021. годину 
 

Члан 1.  
 Правилник о мјерама за провођење 
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популационе политике општине Лопаре за 
2021. годину (у даљем тексту: Правилник) 
прописује начин, услове, критеријуме и 
поступак за реализацију мјера за провођење 
популационе политике општине Лопаре, са 
циљем повећања природног прираштаја 
становништва на територији општине Лопаре. 
 
 

Члан 2. 
Општина Лопаре стимулисаће 

породице у којима је у току 2021. године 
рођено једно или више дјеце, као и брачне 
парове који природним путем не могу 
остварити потомство, да то остваре 
вјештачком оплодњом. 
 
 

Члан 3. 
Права из члана 2. Овог Правилника 

остварује се следећим мјерама: 
 

1.  Породица сваког дјетета које је рођено у 
2021. години остварује право на исплату 
износа: 

 од  200 КМ ако су оба родитеља 
запослена уз услов да родитељи 
новорођеног дјетета имају 
пребивалиште на територији 
општине Лопаре (најмање шест 
мјесеци прије рођења дјетета, као 
и у току остваривања права), 

 од 500 КМ ако је један од 
родитеља запослен, с тим да 
породица (оба родитеља) има 
пребивалиште на територији 
општине Лопаре, 

 од 1.000 КМ ако су оба родитеља 
незапослена, с тим да породица 
(оба родитеља) има пребивалиште 
на територији општине Лопаре, 

  од 1.000 КМ за самохраног 
родитеља са пребивалиштем на 
територији општине Лопаре. 

 
2.  Да  се сваком брачном пару, који 

природним путем не може остварити 
потомство, него вјештачком оплодњом,  
помогне новчано у износу од 1.000 КМ, с 
тим да породица има пребивалиште на 
подручју општине Лопаре. 

 
Члан 4. 

 Права из чланова 2. и 3. овог 
Правилника остварују се на основу захтјева 
поднесеног Општинској управи општине 
Лопаре – Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности. 

 
Уз захтјев подносилац за средства за 

рођење дјетета прилаже: 

1.   Оригинал или овјерену копију извода из 
матичне књиге рођених за дијете-дјецу, 

2.   Кућну листу, 
3.   Копију личне карте за оба родитеља, 
4.   Потврду о пребивалишту за оба 

родитеља, 
5.   Потврду о запослењу од послодавца, 
6.   Потврду да се незапослени чланови 

домаћинства воде на евиденцији 
незапослених лица код Завода за 
запошљавање,  

7.   Рјешење Центра за социјални рад о 
статусу самохраног родитеља, 

8.   Копију жиро-рачуна.  
 
Уз захтјев подносилац за средства за 

вјештачку оплодњу прилаже: 
1. Кућну листу, 
2. Копију личне карте за оба родитеља, 
3.    Потврду о пребивалишту за оба 

родитеља,  
4. Медицинску документацију, 
5. Копију жиро-рачуна. 

 
Члан 5. 

О остваривању права из члана 3. овог 
Правилника одлучује рјешењем Начелник 
општине Лопаре, на приједлог Комисије за 
популациону политику, на основу поднијетог 
захтјева. 

 
Члан 6. 

Захтјеви за остваривање права из овог 
Правилника подносе се у току цијеле     2021. 
године. 

 
Члана 7. 

Овим Правилником ставља се ван 
снаге Правилник о мјерама за провођење 
популационе политике општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“,            
број: 1/20). 
 

Члана 8. 
Овај Правилник ступа на снагу даном 

доношења, а исти ће бити објављен у 
„Службеном гласнику општине Лопаре“.  
 

 
Број: 02/1-014-21          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум:10.03.2021.             Радо Савић, с.р. 
________________________________________      
 
33. 

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: 
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6/17), Начелник општине Лопаре доноси  
 

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

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ 
ЗАДАТАКА У ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД ЛОПАРЕ 
 
I 

Даје се сагласност на Правилник о 
измјенама и допунама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
послова и радних задатака у ЈУ Центар за 
социјални рад Лопаре, број: 014.06-01-1 од 
26.02.2021. 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: 02/1-014-14        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 26.02.2021.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
                                                                                                   
34. 
             На основу члана 88.  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
97/16 и 36/19), Одејељење за финансије 
општине Лопаре,  и з д а ј е 
 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј У 
о просјечној нето плати запослених 

 
 1. Просјечна мјесечна нето плата 
запослених са функционерима у Општинској 
управи општине Лопаре исплаћена у периоду 
јануар – децембар 2020. године износи 904,38 
КМ. 
 
 2. Просјечна мјесечна нето плата 
запослених без функционера у Општинској 
управи општине Лопаре исплаћена у периоду 
јануар – децембар 2020. године износи 844,54 
КМ. 
 
Број: 06/1-40-3/33      НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
Датум, 05.02.2021.    ЗА ФИНАНСИЈЕ  
      Даница Илић, с.р. 
_______________________________________
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