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АКТИ СКУПШТИНЕ 

 
1. 
           На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 348. став 4. 
Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 
95/11 и 60/15) и члана 36. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 6/17), Скупштина општине Лопаре на 5. 
редовној сједници одржаној дана 22.04.2021. 
године, д о н о с и 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о замјени некретнина између општине 
Лопаре и „ЗАННИ БХ“ д.о.о. Лукавац 

 
I 

 Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин замјене некретнина између општине 
Лопаре и „ЗАННИ БХ“ д.о.о. Лукавац. 

 
II 

 Мијења се некретнина у власништву 
Општине Лопаре, означена као: 

 

 - к.п. број: 1629/6 звана „Поље“ у 
нарави њива I класе, површине од 7000 м

2
  

уписана у лист непокретности број: 216/5 
К.О. Мртвица на име општине Лопаре са 
правом својине у дијелу 1/1, 
 за некретнине у власништву „ЗАННИ 
БХ“ д.о.о. Лукавац, означене као: 
 - к.п. број: 1649/2 звана „Најновина“ 
у нарави њива III класе, површине 1585 м

2
 

уписана у лист непокретности број: 1051/1 
К.О. Прибој на име „ЗАННИ БХ“ д.о.о. 
Лукавац са правом својине у дијелу 1/1.  
 - к.п. број: 1650 звана „Најновина“ у 
нарави пашњак II класе, површине 2921 м

2
 

уписана у лист непокретности број: 1051/1 
К.О. Прибој на име „ЗАННИ БХ“ д.о.о. 
Лукавац са правом својине у дијелу 1/1. 

 
III 

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

 
IV 

 Ова Одлука ступа на снагу 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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-31/21      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________
       
2. 

На основу члана 11. и 15. Закона о 
омладинском организовању (,,Службени 
гласник Републике Српске“, број: 98/04, 119/08 
и 1/12) и члана 36. Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'' број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре  на 5. 
редовној сједници одржаној дана 22.04.2021. 
године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ДОКУМЕНТА 
ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ ОПШТИНЕ 

ЛОПАРЕ ЗА ПЕРИОД  2021-2025. ГОДИНЕ 
 

Члан 1. 
Приступа се изради документа 

Омладинске политике општине Лопаре за 
период 2021-2025.година.  
 

Члан 2. 
Циљ израде документа Омладинске 

политике је утврђивање стратегије за 
спровођење активности побољшања статуса 
младих на територији општине Лопаре, као и 
рјешавању проблема омладине.  

Документ Омладинске политике из 
става 1. овог члана мора бити у складу са 
Омладинском политиком Републике Српске.  

 
Члан 3. 

Приједлог документа Омладинске 
политике из члана 1. ове Одлуке припрема 
Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности општине Лопаре (у даљем тексту 
Одјељење). 

Стручну помоћ у изради приједлога 
документа Омладинске политике, пружиће 
образовне, културне и друге установе, као и 
спортске, омладинске и друге невладине 
организације. 

 
Члан 4. 

Приједлог документа Омладинске 
политике дефинисаће посебне програме из 
различитих области омладинског живота и 
интересовања, посебно у следећим 
областима: запошљaвање, социјална, 
здравствена и пронаталитетна политика 
младих, омладинско организовање и 
информисање, спорт, култура и слободно 
вријеме. 

 

Члан 5. 
У сврху израде документа Омладинске 

политике Начелник општине може именовати 
радна тијела као носиоце појединих пројектних 
активности. 

 
Члан 6. 

Радна тијела која су носиоци 
пројектних активности из претходног става, 
дужни су остале учеснике у поступку израде 
документа Омладинске политике редовно 
информисати о предузетим активностима, а 
Одјељење ће редовно информисати 
Скупштину општине о току израде документа 
Омладинске  политике.  

 
Члан 7. 

Одјељење ће провести законом 
предвиђену процедуру израде документа 
Омладинске политике, који ће усвојити 
Скупштина општине.  

 
Члан 8. 

Субјекти из члана 3. став 2. ове Одлуке 
обавезни су да се активно укључе у процес 
израде документа Омладинске политике.  

 
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: 01/1-022-1-32/21        ПРЕДСЈЕДНИК               
Датум,22.04.2021.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________                                                                         
 
3. 
            На основу чланова 4., 15. и 24б. Закона 
о административним таксама  („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 100/11, 
103/11, 67/13 и 123/20), члана 39. став. 2. тачка 
2. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) 
и члана 36. став 2. тачка 2.Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 06/17), Скупштина општине Лопаре на 5.  
редовној сједници одржаној 22.04.2021.. 
године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о општинским административним таксама 

 
Члан 1. 

          Овом одлуком прописује се и уређује 
плаћање општинских административних такси 
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за списе и радње у управним и другим 
стварима у поступку код Општинске управе 
општине Лопаре, предузећа, установа и 
удружења грађана који врше јавна овлашћења 
на подручју општине Лопаре. 
 

Члан 2. 
          Списи и радње за које се плаћа 
општинска административна такса, као и 
висина таксе, утврђује се таксеном тарифом 
која је саставни дио ове одлуке. 
          Такса се може наплатити само ако је 
прописана таксеном тарифом. 
 

Члан 3. 
          У рјешењу или другој исправи за коју је 
такса уплаћена мора се означити да је такса 
плаћена, у којем износу и по којем тарифном 
броју. 
 

Члан 4. 
          У исправама које се издају без таксе 
мора се означити у којем циљу се издаје и на 
основу којег прописа су ослобођени од таксе. 
 

Члан 5. 
          Општинске административне таксе се 
плаћају у одговарајућим таксеним маркама или 
уплатом на жиро рачун општине Лопаре. 
          Изузетно, наплату општинске 
административне таксе могу вршити 
овлаштени службеници по посебној одлуци 
коју доноси Начелник општине. 
 

Члан 6. 
          Од плаћања општинске 
административне таксе ослобођени су поред 
списа и радњи из члана 13. и 14. Закона о 
административним таксама: 
- списи и радње којима избјегла и расељена  
  лица и повратници рјешавају своја   
  стамбена питања на подручју општине  
  Лопаре, 
- установе и предузећа чији је оснивач   
  општина Лопаре, а које се финансирају или  
  суфинансирају из Буџета општине Лопаре, 

- чланови уже породице погинулих бораца и  
  ратни војни инвалиди I, II, III, IV и V  
  категорије, 
- грађани приликом пријаве и уписи у матичне  
  књиге рођених и умрлих, 
- рјешења о промјени ентитетског  
  држављанства,  
- непрофитне организације, 
- цркве и вјерске заједнице за урбанистичке  
  сагласности, грађевинске и употребне  
  дозволе. 
 

Члан 7. 
         Надзор над примјеном одредаба ове 
одлуке врши Одјељење за општу управу. 
          Унутрашњу контролу примјене прописа о 
административним таксама врше органи из 
члана 1. ове одлуке, у оквиру свог дјелокруга. 
 

Члан 8. 
 
          Даном ступања на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о општинским 
административним таксама („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 4/12, 2/13 и 
1/16). 

Члан 9. 
 

          Ова одлука ступа на снагу у року од 8 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 До ступања на снагу ове Одлуке 
странке се ослобађају плаћања такса у складу 
са Законом о измјенама и допунама Закона о 
административним таксама („Службени 
гласник РС“, број: 123/20). 
 
 

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

 
 

Број: 01/1-022-1-33/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                                                 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 

 
Т А Р И Ф А 

ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСА 
 

 
I-ПОДНЕСЦИ 
 
Тарифни број 1. 
За жалбу против рјешења која доносе општински органи управе, 
организације и друга правна лица из члана 1. ове одлуке                             10,00 КМ 
 
II- РЈЕШЕЊА 
 
Тарифни број 2. 
1. За сва рјешења за која није прописана посебна такса                               10,00 КМ 
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2. за рјешења о промјени личног имена                                                           30,00 КМ 
3. за рјешења о накнадним уписима у матичне књиге                                    10,00 КМ 
 
НАПОМЕНА: 
Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више лица, таксу по овом тарифном броју плаћа свако лице 
коме се уручује рјешење. 
 
Тарифни број 3. 
За списе и радње у вези са регистрацијом предузетника, и то: 
а) за оснивање                                                                                                    30,00 КМ 
б) за промјене података уписаних у регистар                                                  20,00 КМ 
в) за престанак обављања дјелатности                                                           10,00 КМ 
г) за припремне радње                                                                                       10,00 КМ 
д) за резервацију пословног имена која обухвата 
    регистрацију и брисање                                                                                 15,00 КМ 
 
НАПОМЕНА: 
Ако се захтјев у вези са регистрацијом подноси електронским путем, износ таксе из става 1. овог 
тарифног броја умањује се за 50%. 
 
Тарифни број 4. 
За сагласност за продужетак радног времена у угоститељским, 
трговинским и другим објектима                                                                       20,00 КМ 
 
III- УВЈЕРЕЊА 
 
Тарифни број 5. 
За дупликат исправе о завршеном школовању или 
стручној квалификацији                                                                                       2,00 КМ 
Лиценца превозника                                                                                           10,00 КМ 
Лиценца за возило                                                                                              10,00 КМ 
Легитимација за возача                                                                                        5,00 КМ 
 
Учешће на усклађивању редова вожње општинског 
линијског превоза лица                                                                                      50,00 КМ 
За сваки најављени нови полазак и за сваки најављени 
нови повратак реда вожње општинске линије                                                 50,00 КМ 
Регистровање усклађеног реда вожње општинског линијског 
превоза лица по сваком поласку и сваком повратку                                       25,00 КМ 
 
Тарифни број 6. 
а) Лиценца „Б“ за обављање општинског и регионалног 
    линијског или ванлинијског превоза лица                                                    50,00 КМ 
б) Лиценца „Б“ за возило којим се обавља општинскии 
    регионални линијски или ванлинијски превоз лица                                     10,00 КМ 
в) Учешће на усклађивању редова вожње општинског 
    линијског превоза лица                                                                                  50,00 КМ 
г) За сваки најављени нови полазак и за сваки најављени 
    нови повратак реда вожње општинске линије                                             50,00 КМ 
д) Регистровање усклађеног реда вожње општинског 
    линијског превоза лица по сваком поласку 
    и по сваком повратку                                                                                      25,00 КМ 
 
IV- ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ И ПРЕВОДИ 
 
Тарифни број 7. 
За овјеру потписа, рукописа и преписа: 
1. за овјеру сваког потписа                                                                                  2,00 КМ 
2. за овјеру аутентичности рукописа или за овјеру преписа 
    од сваког полутабака оригинала                                                                     2,00 КМ 
3. за овјеру потписа ван сједишта органа надлежног за овјеру                     10,00 КМ 
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НАПОМЕНА: 
1. Под полутабаком се подразумијева лист хартије од двије стране формата „А4“ или мањег. 
2. Ако је рукопис или препис писан на страном језику, за овјеру аутентичности рукописа или преписа 
плаћа се двострука такса из тачке 2. овог тарифног броја. 
 
Тарифни број 8. 
За овјеру превода                                                                                                 2,00 КМ 
 
Тарифни број 9. 
За овјеру плана, цртежа, пројекта и слично                                                       5,00 КМ 
 
Тарифни број 10. 
За овјеравање службених аката или других исправа и за преписивање истих: 
1. за преписивање од полутабака оригинала                                                    2,00 КМ 
2. за овјеравање од полутабака оригинала                                                       2,00 КМ 
3. за издавање преписа (фотокопије) документа из архиве, 
    по сваком полутабаку                                                                                       5,00 КМ 
4. увид у списе предмета који се налазе у архиви                                             3,00 КМ 
5. увид у пројектну документацију која се налази у архиви                            10,00 КМ 
 
Тарифни број 11.  
1. За овјеру потписа на уговорима плаћа се такса за сваки потпис по          10,00 КМ 
2. Заовјеру потписа на пуномоћју                                                                        5,00 КМ 
3. За овјеру потписа за регистрацију предузећа                                              10,00 КМ 
 
НАПОМЕНА: 
1. Сматра се да је извршена овјера уговора кад се овјеравају само потписи уговорних страна. 
2. Свака измјена садржаја уговора сматра се у таксеном погледу као нови уговор. 
3. Такса из тачке 1. овог тарифног броја плаћа се на вриједност која је у уговору назначена. 
 
Тарифни број 12. 
1. за овјеру књиге домаћих гостију                                                                    50,00 КМ 
2. за овјеру књиге страних гостију                                                                     50,00 КМ 
3. за овјеру књиге утисака за угоститељске објекте                                        50,00 КМ 
4. за овјеру књиге жалби                                                                                    50,00 КМ 
 
V- ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА 
 
Тарифни број 13. 
За рјешавање захтјева за издавање локацијских услова                               20,00 КМ 
 
НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом прибављања локацијских услова. 
 
Тарифни број 14. 
За рјешавање захтјева за издавање одобрења за грађење: 
За одобрења за градњу објеката која се издају по Закону о уређењу простора, плаћа се такса према 
вриједности објекта 0,3%. 
 
НАПОМЕНА: Предрачунаска вриједност 1м

2 
стамбеног простора не може бити мања од 

600,00КМ,пословног простора од 800,00КМ и производни простор 450,00КМ, а сви остали простори 
500,00КМ. 
 
Тарифни број 15. 
За преглед објеката у циљу давања одобрења за употребу плаћа се такса према вриједности објекта 
0,3% на предрачунску вриједност + 200,00КМ таксе на рјешење (за пословне просторе преко 20м

2
) 

стамбено-пословне објекте, фабрике. 
 
НАПОМЕНА: 
1. Уз овај тарифни број важи напомена уз тарифни број 14. 
2. Такса из овог тарифног броја не односи се на објекте за које је прописана посебна такса у    
    тарифном броју 16. 
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Тарифни број 16. 
За рјешавање захтјева за издавање одобрења 
за постављање рекламе                                                                                    50,00 КМ 
 
Тарифни број 17. 
1. За рјешавање захтјева за издавање и 
    ревизију еколошке дозволе                                                                           50,00 КМ 
2. За одобравање плана активности                                                                30,00 КМ 
 
Тарифни број 18. 
За технички преглед машинских, електричних, електромашинских, плинских и других постројења који 
по постојећим прописима подлијежу обавезном прегледу ради добијања одобрења за употребу, 
плаћа се 0,2% од предрачунске вриједности постројења + 100,00КМ таксе на рјешења. 
За фабрички и производно-занатски (намјенска производња) 0,1% од предрачунске вриједности. 
 
Тарифни број 19. 
За дато мишљење у вези примјене прописа 
Општине из надлежности 
Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове                 30,00 КМ 
 
VI- РЕГИСТРАЦИЈА ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 
 
Тарифни број 20. 
1. за упис оснивања заједнице у регистар                                                       50,00 КМ 
2. за упис статусне промјене                                                                             25,00 КМ 
3. за упис промјене лица овлашћених за заступање                                       10,00 КМ 
4. накнада за обављање уписа по објављеном тексту огласа                         1,00 КМ 
 
VII- ТАКСЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ 
 
Тарифни број 21. 
За приговор на одлуке уговорног органа у поступку јавних набавки             20,00 КМ 
 
 
4. 

На основу члана 1. и 2. Закона о 
Комуналним таксама (“Службени гласник 
Републике Српске” број: 4/12 и 123/20), 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 5. сједници 
одржаној дана 22.04.2021. године, д о н о с и 

 
O Д  Л  У  К  У 

o измјени  и допуни Одлуке о комуналним 
таксама 

 
Члан 1. 

У одлуци о комуналним таксама 
(„Службени гласник општине Лопаре“ број: 
3/12; 4/12; 2/14; 12/14; 3/15; 2/16; 15/18 и 17/19  
члан 4. се мијења и гласи: 

Од плаћања комуналне таксе 
ослобођени су: 

а) институције Босне и Херцеговине, 
б) органи и организације и јавне 

установе Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе, 

в) акредитоване међународне 
организације, 

г) дипломатска и конзуларна 
представништва, 

д) удружења од јавног интереса за 
Републику Српску, а којима је то својство 
признато у складу са актом којим се уређује 
додјела и престанак статуса удружења од 
јавног интереса, 

ђ) лица којим је рјешењем надлежног 
органа признато својство члана породице 
погинулог, умрлог, несталог и заробљених 
бораца, РВИ и цивилне жртве рата, особе са 
инвалидитетом које имају 80% инвалидитета и 
особе са тјелесним оштећењем од 70-100%, 
родитељ или старатељ који има статус лица 
које се стара о лицу са инвалидитетом, 
односно лице којем је рјешењем тај статус 
утврђен, 

е) предузетници који у смислу Закона 
којим се уређује порез на доходак, имају статус 
малог предузетника,  

ж) обвезници комуналне таксе за 12 
мјесеци од дана регистрације, 

з) предузетници који се баве старим 
традиционалним и дефицитарним занатима   
(опанчар, сајџија, сарач, ковач, кујунџија и сл.), 
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и) запосли нове раднике уколико је 
предузетник, 

ј) је корисник права из социјалне 
заштите. 

Право на ослобађање плаћања 
комуналне таксе на истакнуту фирму 
обвезници из става 1. тачка ђ); овог члана, 
остварују подношењем захтјева надлежном 
органу јединице локалне самоуправе на чијем 
подручју је прописана таксена обавеза прије 
истека рока за пријављивање, односно 
плаћање таксене обавезе. 

 
Члан 2. 

У Одлуци о комуналним таксама 
(„Службени гласник општине Лопаре“ број: 
3/12;4/12; 2/14; 12/14; 3/15; 2/16; 15/18 и 17/19  
у тарифи комуналних такси које плаћају 
таксени обвезници на подручју општине 
Лопаре тарифни број 1. се брише, а остали 
тарифни бројеви се помјерају уназад за један 
број. 

Члан 3. 
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:01/1-022-1-34/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 22.04.2021.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________                                                                        
 
5. 
              На основу члана  39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 
50. Закона о службеницима и намјештеницима 
у органима јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16) и  члана 36. Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре, на 5.  
сједници, одржаној дана 22.04.2021. године, д 
о н о с и 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  
о разрјешењу вршиоца дужности  

секретара Скупштине општине Лопаре  
  
 Вићић Давору из Лопара, престаје 
дужност вршиоца дужности секретара 
Скупштине  општине Лопаре, због истека 
периода на који је изабран. 

Права по основу радног односа и 
престанка дужности именованом из претходног 
става утврдиће надлежни орган у складу са 

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

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

 Скупштина општине Лопаре је на 1. 
сједници одржаној 24.12.2020. године,  
именовала Давора Вићића за вршиоца 
дужности секретара Скупштине општине 
Лопаре, до окончања поступка јавне 
конкуренције.  

На 4. сједници одржаној 04.02.2021. 
године, Скупштина општине је донијела одлуку 
о расписивању јавног огласа за избор 
секретара Скупштине општине број: 01/1-022-
1-13/21 од 04.02.2021. године и именовала 
Комисију за спровођење јавног конкурса за 
избор и именовање секретара Скупштине 
општине Одлуком број: 01/1-022-1-15/21 од 
04.02.2021. године.  

Комисија за спровођење јавног 
конкурса за избор и именовање секретара 
Скупштине општине је након расписаног 
конкурса,  спровела процедуру за избор и 
именовање секретара, сачинила ранг листу и 
документацију доставила Комисији за избор и 
именовање Скупштине општине Лопаре.  

На основу напријед наведеног, а 
узевши у обзир да је окончан поступак јавне 
конкуренције,  Комисија за избор и именовања 
је на сједници одржаној 22.04.2021. године, 
утврдила приједлог рјешења као у диспозитиву 
и предложила  Скупштини општине доношење 
истог. 

Скупштина општине, на 5. сједници 
одржаној 22.04.2021. године, донијела је 
рјешење као у диспозитиву. 

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

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

 
Број: 01/1-022-1-35/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 

6. 
На основу члана  39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 50. Закона 
о службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 
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гласник Републике Српске“, број: 97/16) и 
члана 36. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 6/17), 
Скупштина општине Лопаре, на 5. сједници, 
одржаној дана 22.04.2021. године, д о н о с и 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  
о именовању секретара Скупштине општине 

Лопаре  
 

  
 Давор Вићић, дипломирани правник  из 
Лопара, именује  се за  секретара Скупштине 
општине Лопаре, до краја мандата сазива 
Скупштине општине.  
 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 

 
 Скупштина општине Лопаре, на 5. 
сједници одржаној 22.04.2021. године,  
разријешила је Давора Вићића, дипломираног 
правника из Лопара, вршиоца дужности 
секретара Скупштине општине Лопаре, на коју 
је до окончања поступка јавне конкуренције 
исти био именован рјешењем Скупштине 
општине Лопаре, број: 01/1-022-1-73/20 од 
24.12.2020. године. Одлуком Скупштине 
општине Лопаре, број: 01/1-022-1-13/21 од 
04.02.2021. године, одлучено је да се распише 
јавни конкурс за избор и именовање секретара 
Скупштине општине Лопаре. Рјешењем 
Скупштине општине, број: 01/1-022-1-15/21 од 
04.02.2021. године, именована је Комисија за 
спровођење конкурса за избор и именовање 
секретара Скупштине општине Лопаре, са 
задатком да спроведе поступак по јавном 
конкурс за избор и именовање секретара 
Скупштине општине Лопаре. Јавни конкурс је 
објављен у ''Службеном гласнику Републике 
Српске'', број: 21/21 од 15.03.2021. године и 
дневном листу ''Независне новине'' од 
20.02.2021. године.  На расписани јавни 
конкурс је запримљена само једна пријава.  

Поступак по Јавном огласу спровела је 
Комисија за спровођење конкурса за избор и 
именовање секретара Скупштине општине 
Лопаре, која  је након разматрања пријаве и 
документације достављене уз пријаву, обавила 
интервју са кандидатом, те на основу 
појединачних одлука чланова Комисије о 
оцјени кандидата, утврдила Ранг листу 
кандидата према успјеху постигнутом на 
интервјуу и Скупштини општине доставила 
Извјештај о проведеном поступку по Јавном 
конкурсу за избор и за именовање  секретара 
Скупштине општине Лопаре,  са Ранг листом, 
на разматрање и одлучивање. 
           Комисија за избор и именовање 

Скупштине општине Лопаре, је на основу 
члана 53. Пословника о раду Скупштине 
општине Лопаре, на сједници одржаној 
22.04.2021. године, разматрала Извјештај 
Комисије за провођење поступка по Јавном 
конкурсу за избор и именовање секретара 
Скупштине општине Лопаре, и констатовала да 
је процедура спроведена у складу са Законом 
о локалној самоуправи и Законом о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединица локалне самоуправе, те је на основу 
Ранг-листе утврдила приједлог рјешења о 
именовању Давора Вићића, дипломираног 
правника из Лопара, за секретара Скупштине 
општине Лопаре, и предложила Скупштини 
општине доношење рјешења као у 
диспозитиву. 

Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 22.04.2021. 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: 01/1-022-1-36/21        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 22.04.2021.     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 
члана 36. Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 6/17), Скупштина општине Лопаре, на 
5. сједници, одржаној дана 22.04.2021. 
године,  д о н о с и 
 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  
о разрјешењу вршиоца дужности начелника  

Одјељења за општу управу општинске 
управе Лопаре 

  
 Деа Јовановић из Брчког, разрјешава 
се дужности вршиоца дужности начелника 
Одјељења за општу управу општинске управе 
Лопаре, због истека периода на који је 
именована. 

Права по основу радног односа и 
престанка функције именованом из претходног 
става, утврдиће надлежни орган у складу са 
Законом. 
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 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 

 
 Скупштина општине Лопаре је на 1. 
сједници, одржаној 24.12.2020. године, на 
приједлог начелника општине Лопаре, 
именовала Деу Јовановић из Брчког, за 
вршиоца дужности начелника одјељења за 
општу управу Општинске управе Лопаре, до 
окончања поступка јавне конкуренције. 
Начелник општине је расписао јавни конкурс за 
попуњавање руководећих радних мјеста у 
Општинској управи општине Лопаре, број: 02/1-
014-11/21 од 17.02.2021. године. 

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи прописано је да 
Скупштина општине именује и разрјешава 
начелнике одјељења или служби јединица 
локалне самоуправе, док је чланом 59. став 1. 
тачка 9. прописано да начелник општине 
предлаже разрјешење и именовање начелника 
одјељења или служби. 

Обзиром да је након расписивања 
јавног конкурса за попуњавање руководећих 
радних мјеста у Општинској управи општине 
Лопаре, окончан поступак јавне конкуренције, 
начелник општине је Скупштини општине 
доставио приједлог да се Деа Јовановић, 
дипломирани правник из Брчког, разријеши 
дужности вршиоца дужности начелника 
одјељења за општу управу Општинске управе 
Лопаре.     

Скупштина општине, на 5. сједници 
одржаној 22. априла 2021. године, донијела је 
рјешење као у диспозитиву. 

  
 Против овог рјешења може се изјавити 
жалба одбору за жалбе општине Лопаре у року 
од 15 дана од дана достављања рјешења.  
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-37/21        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                           
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________      
    
8. 

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. Став 4. 
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 члана 7. Пословника о раду Скупштине 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 6/17 и 9/19), Скупштина општине 
Лопаре, на 5. сједници одржаној дана 
22.04.2021. године,  д о н о с и 

 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  
о именовању вршиоца дужности начелника  

Одјељења за општу управу општинске 
управе Лопаре  

  
 Ђорђе Новаковић, дипломирани 
економиста из Бијељине, именује  се за  
вршиоца дужности начелника Одјељења за 
општу управу општинске управе Лопаре, до 
окончања поступка јавне конкуренције. 
 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 

 
 Скупштина општине Лопаре, на 
сједници одржаној 22.04.2021. године 
разријешила је дужности начелницу Одјељења 
за општу управу општинске управе  Лопаре 
Деу Јовановић, због истека мандата на који је 
именована, те је наведено радно мјесто остало 
упражњено. 

Начелник општине Лопаре  је на 
сједници одржаној 22.04.2021. године, 
предложио да се за вршиоца дужности 
начелника Одјељења  за општу управу  
општинске управе Лопаре, до окончања 
поступка јавне конкуренције, именује Ђорђе 
Новаковић, дипломирани економиста из 
Бијељине,  те је од стране Скупштине општине 
Лопаре у смислу члана 55. став 4.  Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе, ријешено  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: 01/1-022-1-38/21         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                      
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________  
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9. 
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 5. сједници, одржаној дана 
22.04.2021. године,  д о н о с и 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о разрјешењу вршиоца дужности начелника  
Одјељења за финансије општинске управе 

Лопаре 
 

 Даница Илић из Прибоја, разрјешава 
се  дужности вршиоца дужности начелнице 
Одјељења за финансије Општинске управе 
Лопаре, због истека мандата на који је 
изабрана.  

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

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
 Скупштина општине Лопаре је на 1. 
сједници, одржаној 24.12.2020. године, на 
приједлог начелника општине Лопаре, 
именовала Даницу Илић из Лопара, за 
вршиоца дужности начелнице одјељења за 
финансије Општинске управе Лопаре, до 
окончања поступка јавне конкуренције. 
Начелник општине је расписао јавни конкурс за 
попуњавање руководећих радних мјеста у 
Општинској управи општине Лопаре, број: 02/1-
014-11/21 од 17.02.2021.године.  

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи прописано је да 
Скупштина општине именује и разрјешава 
начелнике одјељења или служби јединица 
локалне самоуправе, док је чланом 59. став 1. 
тачка 9. прописано да начелник општине 
предлаже разрјешење и именовање начелника 
одјељења или служби. 

Обзиром да је након расписивања 
јавног конкурса за попуњавање руководећих 
радних мјеста у Општинској управи општине 
Лопаре, окончан поступак јавне конкуренције, 
начелник општине је Скупштини општине 
доставио приједлог да се Даница Илић, 
дипломирани економиста из Прибоја, 
разријеши дужности вршиоца дужности 
начелнице одјељења за финансије Општинске 
управе Лопаре.     

Скупштина општине, на 5. сједници 
одржаној 22. априла 2021. године, донијела је 
рјешење као у диспозитиву.  

 Против овог рјешења може се изјавити 
жалба одбору за жалбе општине Лопаре у року 
од 15 дана од дана достављања рјешења.  
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-39/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________                                               
 
10.     
 На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), и члана 36. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17), у поступку 
именовања начелника одјељења Општинске 
управе Лопаре,  Скупштина општине Лопаре, 
на 5. сједници, одржаној дана 22.04.2021. 
године, д о н о с и 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о именовању начелника Oдјељења за 
финансије Општинске управе Лопаре  

 
 Даница Илић, дипломирани 
економиста  из Прибоја,  именује  се за 
начелника Oдјељења за финансије Општинске 
управе  Лопаре, до краја мандата сазива 
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 

 
 Скупштина општине Лопаре, на 5. 
сједници, одржаној 22.04.2021. године,  
разријешила је Даницу Илић, дипломираног 
економисту  из Прибоја, вршиоца дужности 
начелника Oдјељења за финансије Општинске 
управе  Лопаре, на коју је до окончања 
поступка јавне конкуренције иста била 
именована рјешењем Скупштине општине 
Лопаре, број:01/1-022-1-77/20 од 24.12.2020. 
године.  

Начелник општине Лопаре, расписао је 
јавни конкурс за попуњавање руководећих 
радних мјеста у Општинској управи општине 
Лопаре, број: 02/1-014-11/21 од 17.02.2021. 
године. Рјешењем начелника  општине, број: 
02/1-014-11-2/21 од 15.03.2021. године, 
именована је Комисија за  спровођење јавног 
конкурса за попуњавање руководећих радних 
мјеста  у Општинској управи општине Лопаре, 
са задатком да спроведе поступак по јавном 
конкурсу за избор и именовање начелника 
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одјељења у Општинској управи Лопаре. Јавни 
конкурс је објављен у ''Службеном гласнику 
Републике Српске'', број: 21/21 од 15.03.2021. 
године и дневном листу ''Независне новине'' од 
20.02.2021. године. На расписани јавни 
конкурс, за радно мјесто начелника Oдјељења 
за финансије Општинске управе Лопаре је 
запримљена само једна пријава.  

Поступак по Јавном огласу спровела је 
Комисија за  спровођење јавног конкурса за 
попуњавање руководећих радних мјеста  у 
Општинску управу општине Лопаре, која  је 
након разматрања пријаве и документације 
достављене уз пријаву, обавила интервју са 
кандидатом, те на основу појединачних одлука 
чланова Комисије о оцјени кандидата, 
утврдила Ранг листу кандидата према успјеху 
постигнутом на интервјуу и начелнику општине 
доставила Извјештај о спроведеном поступку 
по Јавном конкурсу,  са ранг-листом, на 
разматрање и одлучивање. 

Начелник општине Лопаре је на основу 
члана 59. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи, предложио да се на 5. сједници 
Скупштине општине Лопаре, за начелницу 
Oдјељења за финансије Општинске управе 
Лопаре именује Даница Илић, дипломирани 
економиста из Прибоја.   

Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 22.04.2021. 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: 01/1-022-1-40/21        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 22.04.2021.     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) и члана 36. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17), Скупштина 
општине Лопаре, на 5. сједници, одржаној дана 
22.04.2021. године,  д о н о с и 

 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  
о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности Oпштинске управе Лопаре 

 Жељко Керовић из Лопара, разрјешава 
се  дужности вршиоца дужности начелника 
Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности општинске управе Лопаре, због 
истека периода на који је изабран. 

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

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
 Скупштина општине Лопаре је на 1. 
сједници, одржаној 24.12.2020. године, на 
приједлог начелника општине Лопаре, 
именовала Жељка Керовића из Лопара, за 
вршиоца дужности начелника одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности Општинске 
управе Лопаре, до окончања поступка јавне 
конкуренције. Начелник општине је расписао 
јавни конкурс за попуњавање руководећих 
радних мјеста у Општинској управи општине 
Лопаре, број: 02/1-014-11/21 од 17.02.2021. 
године. 

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи прописано је да 
Скупштина општине именује и разрјешава 
начелнике одјељења или служби јединица 
локалне самоуправе, док је чланом 59. став 1. 
тачка 9. прописано да начелник општине 
предлаже разрјешење и именовање начелника 
одјељења или служби. 

Обзиром да је након расписивања 
јавног конкурса за попуњавање руководећих 
радних мјеста у Општинској управи општине 
Лопаре, окончан поступак јавне конкуренције, 
начелник општине је Скупштини општине 
доставио приједлог да се Жељко Керовић, 
дипломирани економиста из Лопара, 
разријеши дужности вршиоца дужности 
начелника одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности Општинске управе Лопаре.     

Скупштина општине је на 5. сједници 
одржаној 22. априла 2021. године, донијела 
рјешење као у диспозитиву.  
 Против овог рјешења може се изјавити 
жалба одбору за жалбе општине Лопаре у року 
од 15 дана од дана достављања рјешења.  
.  
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-41/21      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 22.04.2021.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________
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12. 
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), у поступку 
именовања начелника одјељења Општинске 
управе Лопаре,  Скупштина општине Лопаре, 
на 5. сједници, одржаној дана 22.04.2021. 
године, д о н о с и 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о именовању начелника Oдјељења за 
привреду и друштвене дјелатности 

Општинске управе Лопаре  
 
 Жељко Керовић, дипломирани 
економиста из Пирковаца,  именује  се за 
начелника Oдјељења за привреду и друштвене 
дјелатности Општинске управе  Лопаре, до 
краја мандата сазива 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 

 
 Скупштина општине Лопаре, на 5. 
сједници, одржаној 22.04.2021. године,  
разријешила је Жељка Керовића, 
дипломираног економисту  из Пирковаца, 
вршиоца дужности начелника Oдјељења за 
привреду и друштвене дјелатности Општинске 
управе  Лопаре, на коју је до окончања 
поступка јавне конкуренције исти био именован 
рјешењем Скупштине општине Лопаре, број : 
01/1-022-1-79/20 од 24.12.2020. године.  

Начелник општине Лопаре, расписао је 
јавни конкурс за попуњавање руководећих 
радних мјеста у Општинској управи општине 
Лопаре, број: 02/1-014-11/21 од 17.02.2021. 
године. Рјешењем начелника  општине, број: 
02/1-014-11-2/21 од 15.03.2021. године, 
именована је Комисија за спровођење јавног 
конкурса за попуњавање руководећих радних 
мјеста  у Општинској управи општине Лопаре, 
са задатком да спроведе поступак по јавном 
конкурсу за попуњавање руководећих радних 
мјеста у Општинској управи општине Лопаре. 
Јавни конкурс је објављен у ''Службеном 
гласнику Републике Српске'', број: 21/21 од 
15.03.2021. године и дневном листу 
''Независне новине'' од 20.02.2021. године.  На 
расписани јавни конкурс, за радно мјесто 
начелника одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности је запримљена само једна пријава.  

Поступак по Јавном огласу спровела је 
Комисија за  спровођење јавног конкурса за 
попуњавање руководећих радних мјеста  у 
Општинској управи општине Лопаре, која  је 

након разматрања пријаве и документације 
достављене уз пријаву, обавила интервју са 
кандидатом, те на основу појединачних одлука 
чланова Комисије о оцјени кандидата, 
утврдила ранг-листу кандидата према успјеху 
постигнутом на интервјуу и начелнику општине 
доставила Извјештај о спроведеном поступку 
по Јавном конкурсу, са ранг-листом, на 
разматрање и одлучивање. 

Начелник општине Лопаре је на основу 
члана 59. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи предложио да се на 5. сједници 
Скупштине општине Лопаре, за начелника 
Oдјељења за привреду и друштвене 
дјелатности Општинске управе Лопаре, 
именује Жељку Керовића, дипломирани 
економиста из Пирковаца.   

Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 22.04.2021. 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:01/1-022-1-42/21         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 22.04.2021.   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 5. сједници, одржаној дана 
22.04.2021. године,  д о н о с и 
 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 
Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове општинске 
управе Лопаре  

 
 Срђан Лукић из Лопара, разрјешава се 
дужности вршиоца дужности начелника 
Одјељења за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове општинске управе општине 
Лопаре, због истека периода на који је 
изабран. 

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

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
 Скупштина општине Лопаре је на 1. 
сједници, одржаној 24.12.2020. године, на 
приједлог начелника општине Лопаре, 
именовала Срђана Лукића из Лопара, за 
вршиоца дужности начелника одјељења за 
просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове општинске управе Лопаре, до 
окончања поступка јавне конкуренције. 
Начелник општине је расписао јавни конкурс за 
попуњавање руководећих радних мјеста у 
Општинској управи општине Лопаре, број: 02/1-
014-11/21 од 17.02.2021. године. 

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи прописано је да 
Скупштина општине именује и разрјешава 
начелнике одјељења или служби јединица 
локалне самоуправе, док је чланом 59. став 1. 
тачка 9. прописано да начелник општине 
предлаже разрјешење и именовање начелника 
одјељења или служби. 

Обзиром да је након расписивања 
јавног конкурса за попуњавање руководећих 
радних мјеста у Општинској управи општине 
Лопаре, окончан поступак јавне конкуренције, 
начелник општине је Скупштини општине 
доставио приједлог да се Срђан Лукић из 
Лопара, разријеши дужности вршиоца 
дужности начелника Одјељења за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове  
Општинске управе Лопаре.     

Скупштина општине је на 5. сједници 
одржаној 22. априла 2021. године, донијела 
рјешење као у диспозитиву.  
 Против овог рјешења може се изјавити 
жалба одбору за жалбе општине Лопаре у року 
од 15 дана од дана достављања рјешења.  
 
 

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

 
Број: 01/1-022-1-43/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ            
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________                                             
    
14. 
            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), у поступку 
именовања начелника одјељења Општинске 
управе Лопаре,  Скупштина општине Лопаре, 

на 5. сједници, одржаној дана 22.04.2021. 
године, д о н о с и 

 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању начелника Oдјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове Општинске управе Лопаре 

  
 Срђан Лукић, дипломирани инжењер 
пољопривреде за економику из Лопара, 
именује се за начелника Oдјељења за 
просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове Општинске управе општине Лопаре, 
до краја мандата сазива 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 

 
 Скупштина општине Лопаре, на 5. 
сједници, одржаној 22.04.2021. године,  
разријешила је Срђана Лукића из Лопара, 
вршиоца дужности начелника Oдјељења за 
просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове Општинске управе  Лопаре, на коју је 
до окончања поступка јавне конкуренције исти 
био именован рјешењем Скупштине општине 
Лопаре, број: 01/1-022-1-81/20 од 24.12.2020. 
године.  

Начелник општине Лопаре, расписао је 
јавни конкурс за попуњавање руководећих 
радних мјеста у Општинској управи општине 
Лопаре, број: 02/1-014-11/21 од 17.02.2021. 
године. Рјешењем начелника општине, број: 
02/1-014-11-2/21 од 15.03.2021. године, 
именована је Комисија за спровођење јавног 
конкурса за попуњавање руководећих радних 
мјеста  у Општинској управи општине Лопаре, 
са задатком да спроведе поступак по јавном 
конкурсу за попуњавање руководећих радних 
мјеста у Општинској управи општине Лопаре. 
Јавни конкурс је објављен у ''Службеном 
гласнику Републике Српске'', број: 21/21 од 
15.03.2021. године и дневном листу 
''Независне новине'' од 20.02.2021. године.  На 
расписани јавни конкурс, за радно мјесто 
начелника одјељења за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове је запримљена 
само једна пријава.  

Поступак по Јавном огласу спровела је 
Комисија за  спровођење јавног конкурса за 
попуњавање руководећих радних мјеста  у 
Општинској управи општине Лопаре, која  је 
након разматрања пријаве и документације 
достављене уз пријаву, обавила интервју са 
кандидатом, те на основу појединачних одлука 
чланова Комисије о оцјени кандидата, 
утврдила ранг-листу кандидата према успјеху 
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постигнутом на интервјуу и начелнику општине 
доставила Извјештај о спроведеном поступку 
по Јавном конкурсу,  са ранг-листом, на 
разматрање и одлучивање. 

Начелник општине Лопаре је на основу 
члана 59. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи предложио да се на 5. сједници 
Скупштине општине Лопаре, за начелника 
Oдјељења за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове Општинске управе 
општине Лопаре, именује Срђана Лукића, 
дипломираног инжењера пољопривреде за 
економику из Лопара.   

Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 22.04.2021. 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:01/1-022-1-44/21        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________
  
15. 
            На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 18. став 2. 
Закона о систему јавних служби (Службени 
гласник Републике Српске, број: 68/07, 109/12 
и 44/16), члана 73. Закона о здравственој 
заштити (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 106/09 и 44/15) и члана 36.  
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17), Скупштина 
општине Лопаре на 5. сједници одржаној 
22.04.2021. године, донијела  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора Јавне здравствене 
установе Дом здравља ''Лопаре'' 

Лопаре. 
 

           Желимир Нешковић из Лопара, 
разрјешава се дужности директора Јавне 
здравствене установе Дом здравља ''Лопаре'' 
Лопаре, због истека периода на који је 
изабран. 
           Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено  у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 

 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Желимир Нешковић, доктор медицине, 
именован је за директора ЈЗУ Дом здравља 
''Лопаре'' Лопаре, Одлуком Скупштине општине 
Лопаре број: 01/1-022-1-34/17 од 31.03.2017. 
године.   
           Скупштина општине Лопаре је на 4. 
сједници од 04.02.2021. године, донијела 
Одлуку о расписивању Јавног конкурса за 
избор и именовање директора у јавним 
установама чији је оснивач  општина Лопаре 
број: 01/1-022-1-18/21. На Јавни конкурс за 
позицију директора Јавне здравствене 
установе Дом здравља ''Лопаре'' Лопаре 
достављена је једна (1) пријава, коју је 
разматрала Комисија за спровођење јавних 
конкурса за избор и именовање органа 
управљања јавних установа и предузећа чији 
је  оснивач општина Лопаре и извјештај о раду 
и ранг листу доставила Комисији за избор и 
именовања Скупштине општине Лопаре.   
           Због напријед наведеног, обзиром да је 
директору истекао четворогодишњи мандат, а 
да је завршен поступак јавне конкуренције за 
избор и именовање директора Јавне 
здравствене установе Дом здравља ''Лопаре'' 
Лопаре, потребно је разријешити Желимира 
Нешковића дужности директора.  
           На основу напријед наведеног, Комисија 
за избор и именовање је на  сједници одржаној 
22.04.2021. године, утврдила приједлог 
рјешења о разрјешењу Желимира Нешковића 
дужности директора и предложила Скупштини 
општине Лопаре доношење рјешења као у 
диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 22.04.2021. године, 
донијела  рјешење као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против њега се не може уложити жалба, али се 
може покренути управни спор пред Окружним 
судом у Бијељини у року од 30 дана од дана 
пријема овог рјешења. 
 

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

 
Број: 01/1-022-1-45/21       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                              
 
16. 

На основу члана 18. став 3а. Закона о 
систему јавних служби (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 68/07 и 109/12), члана 
73. став 2. Закона о здравственој заштити 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
106/09 и 44/15), члана 39. Закона о локалној 



Страна 15                     Службени гласник општине Лопаре – број:  3/21             27.04.2021. 

 

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 5. сједници, одржаној 
22.04.2021. године, д о н о с и  

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Јавне здравствене 

установе Дом здравља ''Лопаре''   
Лопаре 

 
Желимир Нешковић, доктор медицине 

из Лопара, именује се за директора Јавне 
здравствене установе Дом здравља ''Лопаре'' 
Лопаре, на период од четири (4) године.  

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено  у Службеном 
гласнику општине Лопаре.  
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

Скупштина општине Лопаре је на 4. 
сједници 04.02.2021. године, донијела Одлуку 
о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање директора јавних установа чији је 
оснивач општина Лопаре,  на период од 4 
(четири) године. Јавни конкурс је, у складу са 
Одлуком, објављен у дневном листу 
''Независне новине'' дана 20.02.2021. године и 
''Службеном гласнику Републике Српске'', број: 
21/21 од 15.03.2021. године. Јавни конкурс је 
био отворен, закључно са даном 30.03.2021. 
године.   

Поступак по Јавном конкурсу спровела 
је Комисија за  спровођење поступка по јавним 
конкурсима  за избор и  именовање органа 
управљања јавних установа и предузећа чији 
је оснивач општина Лопаре, именована 
рјешењем Скупштине општине Лопаре, број: 
01/1-022-1-17/21 од 04.02.2021. године. Пријаву 
на Јавни конкурс под бројем I тачка 4., односно  
за директора јавне здравствене установе Дом 
здравља ''Лопаре'' Лопаре у року је доставио 
само један кандидат и то: Желимир Нешковић, 
доктор медицине из Лопара.  

Након разматрања достављене пријаве 
и документације, Комисија је закључила да је 
пријава кандидата Желимира Нешковића 
потпуна, те је у складу са Јавним конкурсом, 
Комисија је спровела потребну процедуру која 
је подразумијевала обављање обавезног 
интервјуа и утврђивање Ранг-листе.  

Извјештај о спроведеном поступку по 
Јавном конкурсу са Ранг-листом, Комисија је 
доставила Скупштини општине Лопаре на 
разматрање и коначно одлучивање.   

На основу достављеног извјештаја и 
ранг-листе, Комисија за избор и именовања 
Скупштине општине Лопаре је предложила 

Скупштини општине Лопаре,  да се за 
директора јавне здравствене установе Дом 
здравља ''Лопаре'' Лопаре, именује Желимир 
Нешковић, доктор медицине из Лопара.   

Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници, одржаној 22. априла 2021. године, 
донијела рјешење као у диспозитиву. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је 
коначно и против њега се не може уложити 
жалба. Против овог рјешења се може 
покренути управни спор пред Окружним судом 
у Бијељини у року од 30 дана од дана пријема 
овог рјешења.  
 

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

 
Број: 01/1-022-1-46/21      ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 22.04.2021.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
                           
17. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 18. став 2. 
Закона о систему јавних служби (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 68/07, 109/12 
и 44/16), члана 87. став 1. Закона о социјалној 
заштити (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 37/12 и 90/16) и члана 36.  
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17), Скупштина 
општине Лопаре на 5. сједници одржаној 
22.04.2021. године, донијела  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора Јавне установе  
Центар за социјални рад Лопаре 

 
           1. Дејан Марковић из Лопара, 
разрјешава се дужности  директора Јавне 
установе Центар за социјални рад Лопаре, 
због истека периода на који је изабран. 
           2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено  у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Дејан Марковић, дипломирани правник 
из Лопара именован је за директора Јавне 
установе Центар за социјални рад Лопаре, 
Одлуком Скупштине општине Лопаре број: 
01/1-022-1-38/17 од 31.03.2017. године.   
           Скупштина општине Лопаре је на 4. 
сједници од 04.02.2021. године, донијела 
Одлуку о расписивању Јавног конкурса за 
избор и именовање директора у јавним 
установама чији је оснивач  општина Лопаре 
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број: 01/1-022-1-18/21. На Јавни конкурс за 
позицију директора Јавне установе Центар за 
социјални рад Лопаре достављена је једна (1) 
пријава, коју је разматрала Комисија за 
спровођење јавних конкурса за избор и 
именовање органа управљања јавних установа 
и предузећа чији је  оснивач општина Лопаре и 
извјештај о раду и ранг листу доставила 
Комисији за избор и именовања Скупштине 
општине Лопаре.   
           Због напријед наведеног, обзиром да је 
директору истекао четворогодишњи мандат, а 
да је завршен поступак јавне конкуренције за 
избор и именовање директора јавне установе 
Центар за социјални рад Лопаре, потребно је 
разријешити Дејана Марковића дужности  
директора.  
           На основу напријед наведеног, Комисија 
за избор и именовање је на сједници одржаној 
22.04.2021. године, утврдила приједлог 
рјешења о разрјешењу Дејана Марковића 
дужности директора и предложила Скупштини 
општине Лопаре доношење рјешења као у 
диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 22.04.2021. године, 
донијела  рјешење као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против њега се не може уложити жалба, али се 
може покренути управни спор пред Окружним 
судом у Бијељини у року од 30 дана од дана 
пријема овог рјешења. 
 

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

 
Број: 01/1-022-1-47/21        ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р.  
________________________________________                                                                                          
 
18. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 18. става 
3а. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07 и 109/12), члана 87. став 1. и 4. Закона о 
социјалној заштити (Службени гласник 
Републике Српске, број: 37/12, 90/16 и 94/19) и 
члана 36. Статута општине Лопаре („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 6/17), 
Скупштина општине Лопаре на 5. сједници 
одржаној 22.04.2021. године, д о н о с и  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавне установе  
Центар за социјални рад Лопаре 

            

          Дејан Марковић, дипломирани правник 
из Лопара, именује се за директора Јавне 
установе Центар за социјални рад Лопаре, на 
период од четири (4) године. 
           Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у  Службеном 
гласнику општине Лопаре.  
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Скупштина општине Лопаре је на 4. 
сједници, 04.02.2021. године, донијела Одлуку 
о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање директора јавних установа чији је 
оснивач општина  Лопаре на период од 4 
(четири) године. Јавни конкурс је, у складу са 
Одлуком објављен у дневном листу 
''Независне новине'' дана 20.02.2021. године и 
Службеном гласнику Републике Српске број: 
21/21 од 15.03.2021. године. Јавни конкурс је 
био отворен закључно са даном 30.03.2021. 
године.   
           Поступак по Јавном конкурсу спровела 
је Комисија за спровођење поступка по јавним 
конкурсима  за избор и  именовање органа 
управљања јавних установа и предузећа чији 
је оснивач општина Лопаре именована 
рјешењем Скупштине општине Лопаре, број: 
01/1-022-1-17/21 од 04.02.2021. године.  
Пријаву на Јавни конкурс под бројем I тачка 1., 
односно  за директора Центра за социјални 
рад Лопаре у року је доставио само један 
кандидат и то: Дејан Марковић, дипломирани 
правник из Лопара.  

Након разматрања достављене пријаве 
и документације, Комисија је закључила да је 
пријава кандидата Дејана Марковић потпуна, 
те је у складу са Јавним конкурсом, Комисија је 
спровела потребну процедуру која је 
подразумијевала обављање обавезног 
интервјуа и утврђивање Ранг-листе.  
           Извјештај о спроведеном поступку по 
Јавном конкурсу са Ранг-листом, Комисија је 
доставила Скупштини општине Лопаре на 
разматрање и коначно одлучивање.   
           На основу достављеног извјештаја и 
ранг-листе, Комисија за избор и именовања 
Скупштине општине Лопаре је предложила 
Скупштини општине да се за директора јавне 
установе Центар за социјални рад Лопаре 
именује Дејан Марковић, дипломирани правник 
из Лопара. 
           Скупштина општине Лопаре на 5. 
сједници одржаној 22. априла 2021. године, 
донијела је Рјешење као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против њега се не може уложити жалба. 
Против овог рјешења се може покренути 
управни спор пред Окружним судом у 
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Бијељини у року од 30 дана од дана пријема 
овог рјешења. 
  
 

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

 
 

Број: 01/1-022-1-48/21      ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 22.04.2021.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                             
 
19. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 18. став 2. 
Закона о систему јавних служби (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 68/07, 109/12 
и 44/16), члана 81. став 2. Закона о 
предшколском образовању и васпитању 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
79/15 и 63/20) и члана 36.  Статута општине 
Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 6/17), Скупштина општине Лопаре на 5. 
сједници одржаној 22.04.2021. године,              
д о н о с и  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора Јавне установе  
Дјечији вртић   Лопаре 

 
           1. Даниела Цвијановић из Лопара, 
разрјешава се дужности директора Јавне 
установе Дјечији вртић  Лопаре, због истека 
периода на који је изабрана. 
           2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено  у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 

 
           Даниела Цвијановић,  дипломирани 
васпитач из Лопара, именована је за 
директора Јавне установе Дјечији вртић   
Лопаре, Одлуком Скупштине општине Лопаре 
број: 01/1-022-40/17 од 31.03.2017. године.   
           Скупштина општине Лопаре је на 4. 
сједници од 04.02.2021. године, донијела 
Одлуку о расписивању Јавног конкурса за 
избор и именовање директора у јавним 
установама чији је оснивач општина Лопаре 
број 01/1-022-1-18/21. На Јавни конкурс за 
позицију директора Јавне установе Дјечији 
вртић  Лопаре,  достављена је једна (1) 
пријава, коју је разматрала Комисија за 
спровођење јавних конкурса за избор и 
именовање органа управљања јавних установа 
и предузећа чији је оснивач општина Лопаре и 
извјештај о раду и ранг листу доставила 

Комисији за избор и именовања Скупштине 
општине Лопаре.   
           Због напријед наведеног, обзиром да је 
директору истекао четворогодишњи мандат, а 
да је завршен поступак јавне конкуренције за 
избор и именовање директора јавне установе 
Дјечији вртић  Лопаре, потребно је 
разријешити Даниелу Цвијановић дужности 
директора.  
           На основу напријед наведеног,  
Комисија за избор и именовање је на  сједници 
одржаној 22.04.2021. године, утврдила 
приједлог рјешења о разрјешењу Даниеле 
Цвијановић  дужности директора и предложила 
Скупштини општине Лопаре доношење 
рјешења као у диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 22.04.2021. године, 
донијела  рјешење као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против њега се не може уложити жалба, али се 
може покренути управни спор пред Окружним 

судом у Бијељини у року од 30 дана од дана 
пријема овог рјешења. 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-49/21       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                            
 
20. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 18. став 3а. 
Закона о систему јавних служби (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 68/07, 109/12 
и 44/16), члана 81. став Закона о 
предшколском образовању и васпитању 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
79/15 и 63/20) и члана 36. Статута општине 
Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 6/17), Скупштина општине Лопаре на 5. 
сједници одржаној 22.04.2021. године,              
д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавне установе 
 Дјечији вртић   Лопаре 

 
Даниела Цвијановић, дипломирани 

васпитач из Лопара, именује  се за директора 
Јавне установе Дјечији вртић  Лопаре на 
период од четири (4) године. 
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Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено  у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

Скупштина општине Лопаре је на 4. 
сједници 04.02.2021. године, донијела Одлуку 
о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање директора јавних установа чији је 
оснивач општина Лопаре број: 01/1-022-1-
18/21, на период од 4 (четири) године. Јавни 
конкурс је, у складу са Одлуком, објављен у 
дневном листу ''Независне новине'' дана 
20.02.2021. године и ''Службеном гласнику 
Републике Српске'', број: 21/21 од 15.03.2021. 
године. Јавни конкурс је био отворен, 
закључно са даном 30.03.2021. године. 

   
Поступак по Јавном конкурсу спровела 

је Комисија за  спровођење поступка по јавним 
конкурсима  за избор и  именовање органа 
управљања јавних установа и предузећа чији 
је оснивач општина Лопаре, именована 
рјешењем Скупштине општине Лопаре, број: 
01/1-022-1-17/21 од 04.02.2021. године. Пријаву 
на Јавни конкурс под бројем I тачка 2., односно  
за директора Јавне установе Дјечији вртић  
Лопаре,  у року је доставио један кандидат и 
то: Даниела Цвијановић, дипломирани 
васпитач из Лопара.   

Након разматрања достављених 
пријава и документације, Комисија је 
закључила да је пријава кандидата Даниеле 
Цвијановић потпуна, те је у складу са Јавним 
конкурсом, Комисија је спровела потребну 
процедуру која је подразумијевала обављање 
обавезног интервјуа и утврђивање Ранг-листе.  

Извјештај о спроведеном поступку по 
Јавном конкурсу са Ранг-листом, Комисија је 
доставила Скупштини општине Лопаре на 
разматрање и коначно одлучивање.   

На основу достављеног извјештаја и 
ранг-листе, Комисија за избор и именовања 
Скупштине општине Лопаре је предложила 
Скупштини општине Лопаре,  да се за 
директора јавне  установе Дјечији вртић  
Лопаре, именује Даниела Цвијановић, 
дипломирани васпитач из Лопара.   

Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници, одржаној 22. априла 2021. године, 
донијела рјешење као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против њега се не може уложити жалба. 
Против овог рјешења се може покренути 
управни спор пред Окружним судом у 
Бијељини у року од 30 дана од дана пријема 
овог рјешења. 

 

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

 
 

Број: 01/1-022-1-50/21      ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 22.04.2021.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________  
 
21. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 18. став 2. 
Закона о систему јавних служби (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 68/07, 109/12 
и 44/16) и члана 36. Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре на 5. 
сједници одржаној 22.04.2021. године,              
д о н о с и  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора Јавне установе 
 Центар за културу и информисање Лопаре 

 
           1. Мирко Стевић из Лопара, разрјешава 
се дужности директора Јавне установе Центар 
за културу и информисање Лопаре, због истека 
периода на који је изабран. 
           2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено  у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Мирко Стевић, дипломирани економиста 
из Лопара именован је за директора Јавне 
установе Центар за културу и информисање 
Лопаре, Одлуком Скупштине општине Лопаре 
број: 01/1-022-1-42/17 од 31.03.2017. године.   
           Скупштина општине Лопаре је на 4. 
сједници од 04.02.2021. године, донијела 
Одлуку о расписивању Јавног конкурса за 
избор и именовање директора у јавним 
установама чији је оснивач  општина Лопаре 
број: 01/1-022-1-18/21. На Јавни конкурс за 
позицију директора Јавне установе Центар за 
културу и информисање Лопаре достављена је 
једна (1) пријава, коју је разматрала Комисија 
за спровођење јавних конкурса за избор и 
именовање органа управљања јавних установа 
и предузећа чији је  оснивач општина Лопаре  
и извјештај о раду и ранг листу доставила 
Комисији за избор и именовања Скупштине 
општине Лопаре.   
           Због напријед наведеног, обзиром да је 
директору истекао четворогодишњи мандат, а 
да је завршен поступак јавне конкуренције за 
избор и именовање директора јавне установе 
Центар за културу и информисање Лопаре., 
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потребно је разријешити Мирка Стевића 
дужности директора.  

На основу напријед наведеног,  
Комисија за избор и именовање је на  сједници 
одржаној 22.04.2021. године, утврдила 
приједлог рјешења о разрјешењу Мирка 
Стевића дужности директора и предложила 
Скупштини општине Лопаре доношење 
рјешења као у диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 22.04.2021. године, 
донијела  рјешење као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против њега се не може уложити жалба, али се 
може покренути управни спор пред Окружним 
судом у Бијељини у року од 30 дана од дана 
пријема овог рјешења. 
 
 

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

 
Број: 01/1-022-1-51/21       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                          
 
22. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 И 36/19), члана 18. става 
3а. Закона о систему јавних служби 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
68/07, 109/12 И 44/16), и члана 36. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 6/17), Скупштина општине 
Лопаре на 5. сједници одржаној 22.04.2021. 
године, д о н о с и  

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Јавне установе  

Центар за културу и информисање Лопаре 
 

Мирко Стевић, дипломирани 
економиста из Лопара именује се за директора 
Јавне установе Центар за културу и 
информисање Лопаре, на период од четири (4) 
године. 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у  Службеном 
гласнику општине Лопаре.  
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Скупштина општине Лопаре је на 4. 
сједници, 04.02.2021. године, донијела Одлуку 
о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање директора јавних установа чији је 
оснивач општина  Лопаре број: 01/1-022-1-

18/21, на период од четири (4) године. Јавни 
конкурс је, у складу са Одлуком објављен у 
дневном листу ''Независне новине'' дана 
20.02.2021. године и Службеном гласнику 
Републике Српске број: 21/21 од 15.03.2021. 
године. Јавни конкурс је био отворен закључно 
са даном 30.03.2021. године.   
           Поступак по Јавном конкурсу спровела 
је Комисија за  спровођење поступка по јавним 
конкурсима  за избор и  именовање органа 
управљања јавних установа и предузећа чији 
је оснивач општина Лопаре, именована 
рјешењем Скупштине општине Лопаре, број: 
01/1-022-1-17/21 од 04.02.2021. године.  
Пријаву на Јавни конкурс под бројем I тачка 3., 
односно  за директора Центра за културу и 
информисање Лопаре у року је доставио само 
један кандидат и то: Мирко Стевић, 
дипломирани економиста из Лопара.  

Након разматрања достављене пријаве 
и документације, Комисија је закључила да је 
пријава кандидата Мирка Стевића потпуна, те 
је у складу са Јавним конкурсом, Комисија је 
спровела потребну процедуру која је 
подразумијевала обављање обавезног 
интервјуа и утврђивање Ранг-листе.  
           Извјештај о спроведеном поступку по 
Јавном конкурсу са Ранг-листом, Комисија је 
доставила Скупштини општине Лопаре на 
разматрање и коначно одлучивање.   
           На основу достављеног извјештаја и 
ранг-листе, Комисија за избор и именовања 
Скупштине општине Лопаре је предложила 
Скупштини општине да се за директора Јавне 
установе Центар за културу и информисање 
Лопаре именује Мирко Стевић, дипломирани 
економиста из Лопара.  
          Скупштина општине Лопаре на 5. 
сједници одржаној 22. априла 2021. године, 
донијела је Рјешење као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против њега се не може уложити жалба. 
Против овог рјешења се може покренути 
управни спор пред Окружним судом у 
Бијељини у року од 30 дана од дана пријема 
овог рјешења.  
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

 
Број: 01/1-022-1-52/21       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ            
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________
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23. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 18. став 2. 
Закона о систему јавних служби (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 68/07, 109/12 
и 44/16) и члана 36. Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре на 5. 
сједници одржаној 22.04.2021. године,              
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу директора  

''Туристичке организације општине Лопаре'' 
 

           1. Слободан Симикић из Лопара, 
разрјешава се дужности директора 
''Туристичке организације општине  Лопаре'', 
због истека периода на који је изабран. 
           2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено  у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Слободан Симикић, инжењер статистике 
из Лопара именован је за директора 
''Туристичке организације општине  Лопаре'', 
Одлуком Скупштине општине Лопаре број: 
01/1-022-1-44/17 од 31.03.2017. године.   
           Скупштина општине Лопаре је на 4. 
сједници од 04.02.2021. године, донијела 
Одлуку о расписивању Јавног конкурса за 
избор и именовање директора у јавним 
установама чији је оснивач општина Лопаре 
број: 01/1-022-1-18/21. На Јавни конкурс за 
избор и именовање директора ''Туристичке 
организације општине  Лопаре'', достављена је 
1 пријава, коју је разматрала Комисија за 
спровођење јавних конкурса за избор и 
именовање органа управљања јавних установа 
и предузећа чији је  оснивач општина Лопаре  
и извјештај о раду и ранг листу доставила 
Комисији за избор и именовања Скупштине 
општине Лопаре.   

Због напријед наведеног, обзиром да је 
директору истекао четворогодишњи мандат, а 
да је завршен поступак јавне конкуренције за 
избор и именовање директора ''Туристичке 
организације општине  Лопаре'', потребно је 
разријешити Слободана Симикића са дужности 
директора. 

 На основу напријед наведеног,  
Комисија за избор и именовање је на сједници 
одржаној 22.04.2021. године, утврдила 
приједлог рјешења о разрјешењу Слободана 
Симикића дужности директора и предложила 
Скупштини општине Лопаре доношење 
рјешења као у диспозитиву. 

           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 22.04.2021. године, 
донијела  рјешење као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против њега се не може уложити жалба, али се 
може покренути управни спор пред Окружним 
судом у Бијељини у року од 30 дана од дана 
пријема овог рјешења. 
 
 

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

 
Број: 01/1-022-1-53/21       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________
  
24. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 18. става 
3а. Закона о систему јавних служби 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
68/07, 109/12 и 44/16), и члана 36. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 6/17), Скупштина општине 
Лопаре на 5. сједници одржаној 22.04.2021. 
године, д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора „Туристичке 

организације oпштине Лопаре“ 
 

Слободан Симикић, инжењер 
статистике из Лопара, именује се за директора 
„Туристичке организације општине Лопаре“, на 
период од четири (4) године. 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у  Службеном 
гласнику општине Лопаре.  
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Скупштина општине Лопаре је на 4. 
сједници, 04.02.2021. године, донијела Одлуку 
о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање директора јавних установа чији је 
оснивач општина  Лопаре број: 01/1-022-1-
18/21, на период од четири (4) године. Јавни 
конкурс је, у складу са Одлуком објављен у 
дневном листу ''Независне новине'' дана 
20.02.2021. године и Службеном гласнику 
Републике Српске број: 21/21 од 15.03.2021. 
године. Јавни конкурс је био отворен закључно 
са даном 30.03.2021. године.   
           Поступак по Јавном конкурсу спровела 
је Комисија за  спровођење поступка по јавним 
конкурсима  за избор и  именовање органа 
управљања јавних установа и предузећа чији 
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је оснивач општина Лопаре, именована 
рјешењем Скупштине општине Лопаре, број: 
01/1-022-1-17/21 од 04.02.2021. године.  
Пријаву на Јавни конкурс под бројем I тачка 5., 
односно  за директора „Туристичке 
организације општине Лопаре“ у року је 
доставио само један кандидат и то: Слободан 
Симикић, инжењер статистике из Лопара. 
Након разматрања достављене пријаве и 
документације, Комисија је закључила да је 
пријава кандидата Слободана Симикића 
потпуна, те је у складу са Јавним конкурсом, 
Комисија је спровела потребну процедуру која 
је подразумијевала обављање обавезног 
интервјуа и утврђивање Ранг-листе. 
           Извјештај о спроведеном поступку по 
Јавном конкурсу са Ранг-листом, Комисија је 
доставила Скупштини општине Лопаре на 
разматрање и коначно одлучивање.   
           На основу достављеног извјештаја и 
ранг-листе, Комисија за избор и именовања 
Скупштине општине Лопаре је предложила 
Скупштини општине да се за директора 
„Туристичке организације општине Лопаре“ 
именује Слободан Симикић, инжењер 
статистике из Лопара. 
           Скупштина општине Лопаре на 5. 
сједници одржаној 22. априла 2021. године, 
донијела је Рјешење као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против њега се не може уложити жалба. 
Против овог рјешења се може покренути 
управни спор пред Окружним судом у 
Бијељини у року од 30 дана од дана пријема 
овог рјешења.  
 

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

 
Број: 01/1-022-1-54/21      ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 22.04.2021.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________
       
25. 
             На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 16. став 1. 
Закона о систему јавних служби (Службени 
гласник Републике Српске, број: 68/07, 109/12 
и 44/16) и члана 36. Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре на 5. 
сједници одржаној 22.04.2021. године,              
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу   Управног одбора 

Јавне здравствене установе  Дом здравља 
''Лопаре'' Лопаре 

           1. Разрјешавају се дужности чланови и 
вршиоци дужности чланова Управног одбора 
Јавне здравствене установе Дом здравља 
''Лопаре'' Лопаре, због истека периода на који 
су изабрани: 
 
1. Чедо Рикановић из Кореташа, вршилац   
    дужности члана,  
2. Душица Бошковић из Бруснице, члан, 
3. Михајло Стојсављевић из Бијељине, члан, 
4. Раде Васић из Бруснице, члан,  
5. Дајана Ристић из Угљевика, члан. 
 
           2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Скупштина општине Лопаре је на 4. 
сједници одржаној 04.02.2021. године, 
донијела Одлуку 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. 
           Обзиром да је поступак јавне 
конкуренције окончан, Комисија за спровођење 
јавних конкурса за избор и именовање органа 
управљања јавних установа и предузећа чији 
је оснивач општина Лопаре је, у складу са 
чланом 16. став 6. Закона о систему јавних 
служби, доставила  Начелнику општине 
Лопаре, Извјештај о спроведеном поступку са 
Ранг-листом, ради утврђивања приједлога 
рјешења о именовању Управног одбора, чиме 
су се стекли услови за разрјешење 
досадашњег Управног одбора ове јавне 
установе. 
           На основу напријед наведеног од стране 
начелника општине Лопаре, предложено је 
Скупштини општине Лопаре доношење 
рјешења као у диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 22. априла 2021. године, 
донијела Рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против истог не може се уложити жалба, али 
се може покренути управни спор пред 
Окружним судом 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: 01/1-022-1-55/21       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________  
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26. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19) и члана 16. став 1. 
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), у поступку именовања Управног одбора 
јавне здравствене установе Дом здравља 
''Лопаре'' Лопаре, Скупштина општине Лопаре 
на 5. сједници одржаној 22.04.2021. године,     
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању  Управног одбора 

Јавне здравствене установе  Дом здравља 
''Лопаре'' Лопаре 

 
За  чланове Управног одбора Јавне 

јавне здравствене установе  Дом здравља 
''Лопаре'' Лопаре, на период од четири (4) 
године, именују се: 

 
              1. Чедо Рикановић из Кореташа, 

      2. Милан Миличевић из Прибоја, 
      3. Михајло Стојсављевић из      
          Бијељине, 
      4. Мирјана Стевић из Јабланице, 

            5. Стоја Рикић из Прибоја. 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е: 

 
           Скупштина општине Лопаре је на 4. 
сједници одржаној 04.02.2021. године, 
донијела Одлуку 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. Јавни конкурс је објављен 
у ''Службеном гласник Републике Српске'', 
број: 21/21 од 15.03.2021. године и дневном 
листу „Независне новине“ од 20.02.2021. 
године.  
           Комисија за спровођење јавних конкурса 
за избор и именовање органа управљања 
јавних установа и предузећа чији је оснивач 
општина Лопаре је, у складу са чланом 16. 
став 6. Закона о систему јавних служби, 
спровела поступак избора кандидата и 
доставила  начелнику општине Лопаре, 
Извјештај о спроведеном поступку са Ранг-
листом,  ради утврђивања приједлога рјешења 
о именовању Управног одбора.  

На основу напријед наведеног од 
стране начелника општине Лопаре, 

предложено је Скупштини општине Лопаре 
доношење рјешења као у диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 22. априла 2021. године, 
донијела Рјешење као у диспозитиву.  
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против истог не може се уложити жалба, али 
се може покренути управни спор пред 
Окружним судом 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: 01/1-022-1-56/21       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________   
 
27. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19),  члана 16. став 1. 
Закона о систему јавних служби (Службени 
гласник Републике Српске, број: 68/07, 109/12 
и 44/16) и члана 36. Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре на 5. 
сједници одржаној 22.04.2021. године,              
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу Управног одбора  

Јавне установе Центра за социјални рад 
Лопаре 

 
           1. Разрјешавају се дужности чланови 
Управног одбора Јавне установе Центра за 
социјални рад Лопаре, због истека периода на 
који су именовани: 
 

1. Јовица Томић из Тобута, члан, 
2. Гордана Лазић из Лопара, члан, 
3. Славица Тодоровић из Тобута, члан. 

 
           2. 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: 
 
           Скупштина општине Лопаре је на 4. 
сједници одржаној 04.02.2021. године, 
донијела Одлуку 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. 
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           Обзиром да је поступак јавне 
конкуренције окончан, Комисија за спровођење 
јавних конкурса за избор и именовање органа 
управљања јавних установа и предузећа чији 
је оснивач општина Лопаре је, у складу са 
чланом 16. став 6. Закона о систему јавних 
служби, доставила  Начелнику општине 
Лопаре, Извјештај о спроведеном поступку са 
Ранг-листом,  ради утврђивања приједлога 
рјешења о именовању Управног одбора, чиме 
су се стекли услови за разрјешење 
досадашњег Управног одбора ове јавне 
установе. 
           На основу напријед наведеног од стране 
начелнике општине Лопаре, предложено је 
Скупштини општине Лопаре доношење 
рјешења као у диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 22. априла 2021. године, 
донијела Рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против истог не може се уложити жалба, али 
се може покренути управни спор пред 
Окружним судом 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: 01/1-022-1-57/21      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 22.04.2021.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц. с.р. 
________________________________________ 
 
28. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 16. став 1. 
Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 
и 44/16) и члана 36. Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
6/17), у поступку именовања Управног одбора 
Центра за социјални рад Лопаре, Скупштина 
општине Лопаре на 5. сједници одржаној 
22.04.2021. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Управног одбора  

Jавне установе Центра за социјални рад 
Лопаре 

 
За  чланове Управног одбора Јавне 

установе Центар за социјални рад Лопаре, на 
период од четири (4) године, именују се: 

 
             1. Сања Савић из Прибоја, 
             2. Жељко Божић из Лопара, 
             3. Василије Обреновић из Лопара. 

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: 
 

           Скупштина општине Лопаре је на 4. 
сједници одржаној 04.02.2021. године, 
донијела Одлуку 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. Јавни конкурс је објављен 
у ''Службеном гласник Републике Српске'', 
број: 21/21 од 15.03.2021. године и дневном 
листу ''Независне новине“ од 20.02.2021. 
године.  
           Комисија за спровођење јавних конкурса 
за избор и именовање органа управљања 
јавних установа и предузећа чији је оснивач 
општина Лопаре је, у складу са чланом 16. 
став 6. Закона о систему јавних служби, 
спровела поступак избора кандидата и 
доставила  начелнику општине Лопаре, 
Извјештај о спроведеном поступку са Ранг-
листом,  ради утврђивања приједлога рјешења 
о именовању Управног одбора.  
           На основу напријед наведеног од стране 
начелника општине Лопаре, предложено је 
Скупштини општине Лопаре доношење 
рјешења као у диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 22. априла 2021. године, 
донијела Рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против истог не може се уложити жалба, али 
се може покренути управни спор пред 
Окружним судом 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: 01/1-022-1-58/21       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                          
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________
  
29. 
            На основу члана 16. став 1. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), 
члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине 
Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 6/17), Скупштина општине Лопаре на 5. 
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сједници одржаној 22.04.2021. године,              
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу  Управног одбора  

Јавне установе Центар за културу и 
информисање Лопаре 

 

           1. Разрјешавају се дужности чланови 
Јавне установе Центар за културу и 
информисање Лопаре, због истека 
периода на који су именовани: 
 

1. Драган Давидовић из Прибоја, 
члан, 

2. Јовица Јанковић из Јабланице, 
члан, 

3. Весна Јовић из Прибоја, члан. 
 
           2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

Скупштина општине Лопаре је на 4. 
сједници одржаној 04.02.2021. године, 
донијела Одлуку 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. 

Обзиром да је поступак јавне 
конкуренције окончан, Комисија за спровођење 
јавних конкурса за избор и именовање органа 
управљања јавних установа и предузећа чији 
је оснивач општина Лопаре је, у складу са 
чланом 16. став 6. Закона о систему јавних 
служби, доставила  Начелнику општине 
Лопаре, Извјештај о спроведеном поступку са 
Ранг-листом, ради утврђивања приједлога 
рјешења о именовању Управног одбора, чиме 
су се стекли услови за разрјешење 
досадашњег Управног одбора ове јавне 
установе. 

На основу напријед наведеног од 
стране начелнике општине Лопаре, 
предложено је Скупштини општине Лопаре 
доношење рјешења као у диспозитиву. 

Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 22. априла 2021. године, 
донијела Рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против истог не може се уложити жалба, али 
се може покренути управни спор пред 
Окружним судом 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: 01/1-022-1-59/21       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 22.04.2021.     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), члана 16. став 1. 
Закона о систему јавних служби (Службени 
гласник Републике Српске, број: 68/07, 109/12 
и 44/16) и члана 36.  Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
6/17 ), у поступку именовања управног одбора 
јавне установе Центар за културу и 
информисање Лопаре,  Скупштина општине 
Лопаре на 5. сједници одржаној 22.04.2021. 
године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Управног одбора  

Јавне установе Центар за културу и 
информисање Лопаре 

 
За  чланове Управног одбора Јавне 

установе Центар за културу и информисање 
Лопаре, на период од четири (4) године, 
именују се: 

 
            1. Митар Јанковић из Лопара, 
            2. Наташа Цвјетиновић из Лопара, 
            3. Слободан Јовић из Тобута. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Скупштина општине Лопаре је на 4. 
сједници одржаној 04.02.2021. године, 
донијела Одлуку 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. Јавни конкурс је објављен 
у ''Службеном гласник Републике Српске'', 
број: 21/21 од 15.03.2021. године и дневном 
листу „Независне новине“ од 20.02.2021. 
године.  
           Комисија за спровођење јавних конкурса 
за избор и именовање органа управљања 
јавних установа и предузећа чији је оснивач 
општина Лопаре је, у складу са чланом 16. 
став 6. Закона о систему јавних служби, 
спровела поступак избора кандидата и 
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доставила  начелнику општине Лопаре, 
Извјештај о спроведеном поступку са Ранг-
листом,  ради утврђивања приједлога рјешења 
о именовању Управног одбора.  
           На основу напријед наведеног од стране 
начелника општине Лопаре, предложено је 
Скупштини општине Лопаре доношење 
рјешења као у диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 22. априла 2021. године, 
донијела Рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против истог не може се уложити жалба, али 
се може покренути управни спор пред 
Окружним судом 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: 01/1-022-1-60/21       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________   
 
31. 
       На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16 и 36/19), члана 16. став 1. 
Закона о систему јавних служби (Службени 
гласник Републике Српске, број: 68/07, 109/12 
и 44/16) и члана 36. Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре на 5. 
сједници одржаној 22.04.2021. године,              
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу   Управног одбора  

„Туристичке организације општине Лопаре“ 
 
           1. Разрјешавају се дужности чланова 
Управног одбора „Туристичке организације 
општине Лопаре'', због истека периода на који 
су именовани: 
 

1. Крсто Крсмановић из Тобута, члан, 
2. Мирослав Ристић из Мачковца, члан, 
3. Раде Новаковић из Прибоја, члан, 
4. Бошко Николић, из Прибоја, члан, 
5. Миладин Тришић из Подгоре, члан. 

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

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Скупштина општине Лопаре је на 4. 
сједници одржаној 04.02.2021. године, 
донијела Одлуку 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. 
           Обзиром да је поступак јавне 
конкуренције окончан, Комисија за спровођење 
јавних конкурса за избор и именовање органа 
управљања јавних установа и предузећа чији 
је оснивач општина Лопаре је, у складу са 
чланом 16. став 6. Закона о систему јавних 
служби, доставила  Начелнику општине 
Лопаре, Извјештај о спроведеном поступку са 
Ранг-листом, ради утврђивања приједлога 
рјешења о именовању Управног одбора, чиме 
су се стекли услови за разрјешење 
досадашњег Управног одбора ове јавне 
установе. 
           На основу напријед наведеног од стране 
начелнике општине Лопаре, предложено је 
Скупштини општине Лопаре доношење 
рјешења као у диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 22. априла 2021. године, 
донијела Рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против истог не може се уложити жалба, али 
се може покренути управни спор пред 
Окружним судом 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: 01/1-022-1-61/21        ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________   
                                                                                                 
32. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 16. став 1. 
Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 
и 44/16) и члана 36. Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
6/17), у поступку именовања Управног одбора 
Туристичке организације Лопаре, Скупштина 
општине Лопаре на 5. сједници одржаној 
22.04.2021. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању  Управног одбора  

„Туристичке организације општине Лопаре“ 
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За чланове Управног одбора 
„Туристичке организације општине Лопаре“, на 
период од четири (4) године, именују се, 

 
            1. Ристо Лујић из Бруснице, 
            2. Сњежана Петровић из Прибоја, 
            3. Мирела Мићановић из Мртвице, 
            4. Петрана Крстић из Лопара, 
            5. Мирко Стевић из Лопара 
 

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

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Скупштина општине Лопаре је на 4. 
сједници одржаној 04.02.2021. године, 
донијела Одлуку 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. Јавни конкурс је објављен 
у ''Службеном гласник Републике Српске'', 
број: 21/21 од 15.03.2021. године и дневном 
листу „Независне новине“ од 20.02.2021. 
године.  
           Комисија за спровођење јавних конкурса 
за избор и именовање органа управљања 
јавних установа и предузећа чији је оснивач 
општина Лопаре је, у складу са чланом 16. 
став 6. Закона о систему јавних служби, 
спровела поступак избора кандидата и 
доставила  начелнику општине Лопаре, 
Извјештај о спроведеном поступку са Ранг-
листом,  ради утврђивања приједлога рјешења 
о именовању Управног одбора.  

На основу напријед наведеног од 
стране начелника општине Лопаре, 
предложено је Скупштини општине Лопаре 
доношење рјешења као у диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 22. априла 2021. године, 
донијела Рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против истог не може се уложити жалба, али 
се може покренути управни спор пред 
Окружним судом 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: 01/1-022-1-62/21      ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 22.04.2021.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 

33. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 5. став 1. 
тачка ђ) Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
75/04 и 78/11), члана 18. Статута јавног 
комуналног предузећа ''Чистоћа'' Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
9/13) и члана 36. Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре на 5. 
сједници одржаној 22.04.2021. године,              
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу Надзорног одбора  

Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа'' 
д.о.о. Лопаре 

 
           1. Разрјешавају се дужности чланова 
Надзорног одбора Јавног комуналног  
предузећа ''Чистоћа'' д.о.о. Лопаре, због истека 
периода на који су именовани: 
 
            1. Горан Гајић из Смиљевца, члан, 
            2. Јагода Крсмановић из Тобута, члан, 
            3. Љубо Лукић из Прибоја, члан. 
 
           2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Скупштина општине Лопаре је на 4. 
сједници одржаној 04.02.2021. године, 
донијела Одлуку 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. 
           Обзиром да је поступак јавне 
конкуренције окончан, Комисија за спровођење 
јавних конкурса за избор и именовање органа 
управљања јавних установа и предузећа чији 
је оснивач општина Лопаре, доставила је  
Комисији за избор и именовања Скупштине 
општине Лопаре, Извјештај о спроведеном 
поступку са Ранг-листом, ради утврђивања 
приједлога рјешења о именовању Надзорног 
одбора, чиме су се стекли услови за 
разрјешење досадашњег Надзорног одбора 
овог  јавног предузећа. 
           На основу напријед наведеног од стране 
Комисије за избор и именовања Скупштине 
општине Лопаре, предложено је Скупштини 
општине Лопаре доношење рјешења као у 
диспозитиву. 
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           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 22. априла 2021. године, 
донијела Рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против истог не може се уложити жалба, али 
се може покренути управни спор пред 
Окружним судом 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: 01/1-022-1-63/21       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________   
 
34. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 5. став 1. 
тачка ђ) Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
75/04 и 78/11), члана 18. Статута јавног 
комуналног предузећа ''Чистоћа'' Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
9/13) и члана 36. Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', 
број:6/17), Скупштина општине Лопаре на 5. 
сједници одржаној 22.04.2021. године,              
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Надзорног одбора  

Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа'' 
д.о.о. Лопаре 

 
За  чланове Надзорног одбора Јавног 

комуналног предузећа ''Чистоћа'' д.о.о. 
Лопаре, на период од четири (4) године, 
именују се: 
 
            1. Ранко Лазић из Пирковаца, 
            2. Милан Спасојевић из Лопара, 
            3. Милорад Стевић из Прибоја. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Скупштина општине Лопаре је на 4. 
сједници одржаној 04.02.2021. године, 
донијела Одлуку 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. Јавни конкурс је објављен 
у ''Службеном гласник Републике Српске'', 
број: 21/21 од 15.03.2021. године и дневном 
листу „Независне новине“ од 20.02.2021. 
године.  
           Комисија за спровођење јавних конкурса 
за избор и именовање органа управљања 
јавних установа и предузећа чији је оснивач 
општина Лопаре је, у складу са чланом 16. 
став 6. Закона о систему јавних служби, 
спровела поступак избора кандидата и 
доставила  начелнику општине Лопаре, 
Извјештај о спроведеном поступку са Ранг-
листом, ради утврђивања приједлога рјешења 
о именовању Надзорног одбора.  
           На основу напријед наведеног од стране 
начелника општине Лопаре, предложено је 
Скупштини општине Лопаре доношење 
рјешења као у диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 22. априла 2021. године, 
донијела Рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против истог не може се уложити жалба, али 
се може покренути управни спор пред 
Окружним судом 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: 01/1-022-1-64/21       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________   
 
35. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 79. став 2. 
Закона о предшколском васпитању и 
образовању („Службени гласник Републике 
Српске, број: 79/15 и 63/20) и члана 36. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17), Скупштина 
општине Лопаре на 5. сједници одржаној 
22.04.2021. године, д о н о с и 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу Управног одбора 

Јавне установе Дјечији вртић  Лопаре 
 

           1. Разрјешавају се дужности чланови 
Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић   
Лопаре, због истека периода на који су 
именовани: 
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           1. Јулија Петровић из Тобута, члан, 
           2. Ранко Лазић из Лопара, члан, 
           3. Виолета Новаковић из Лопара, члан. 
 
           2. 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: 
 

           Скупштина општине Лопаре је на 4. 
сједници одржаној 04.02.2021. године, 
донијела Одлуку 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. 
           Обзиром да је поступак јавне 
конкуренције окончан, Комисија за спровођење 
јавних конкурса за избор и именовање органа 
управљања јавних установа и предузећа чији 
је оснивач општина Лопаре је, у складу са 
чланом 16. став 6. Закона о систему јавних 
служби, доставила  Начелнику општине 
Лопаре, Извјештај о спроведеном поступку са 
Ранг-листом, ради утврђивања приједлога 
рјешења о именовању Управног одбора, чиме 
су се стекли услови за разрјешење 
досадашњег Управног одбора ове јавне 
установе. 
           На основу напријед наведеног од стране 
начелнике општине Лопаре, предложено је 
Скупштини општине Лопаре доношење 
рјешења као у диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 22. априла 2021. године, 
донијела Рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против истог не може се уложити жалба, али 
се може покренути управни спор пред 
Окружним судом 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: 01/1-022-1-65/21       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
36. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16 и 36/19), члана 79. став 2. 
Закона о предшколском васпитању и 
образовању („Службени гласник Републике 

Српске, број: 79/15 и 63/20), члана 36.  Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 6/17), у поступку именовања 
Управног одбора јавне установе Дјечији вртић 
''Лопаре'' Лопаре,  Скупштина општине Лопаре 
на 5. сједници, одржаној 22.04.2021. године,    
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Управног одбора 

Јавне установе Дјечији вртић  Лопаре 
  

За  чланове Управног одбора Јавне 
установе Дјечији вртић  Лопаре, на период од 
четири (4) године, именују се: 
 
             1. Гордана Бојић из Козјака, 
             2. Стана Петровић из Миросаваца, 
             3. Виолета Новаковић из Лопара. 
 

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: 
 

           Скупштина општине Лопаре је на 4. 
сједници одржаној 04.02.2021. године, 
донијела Одлуку 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. Јавни конкурс је објављен 
у ''Службеном гласник Републике Српске'', 
број: 21/21 од 15.03.2021. године и дневном 
листу „Независне новине“ од 20.02.2021. 
године.  
           Комисија за спровођење јавних конкурса 
за избор и именовање органа управљања 
јавних установа и предузећа чији је оснивач 
општина Лопаре је, у складу са чланом 16. 
став 6. Закона о систему јавних служби, 
спровела поступак избора кандидата и 
доставила  начелнику општине Лопаре, 
Извјештај о спроведеном поступку са Ранг-
листом,  ради утврђивања приједлога рјешења 
о именовању Управног одбора.  
           На основу напријед наведеног од стране 
начелника општине Лопаре, предложено је 
Скупштини општине Лопаре доношење 
рјешења као у диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 22. априла 2021. године, 
донијела Рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против истог не може се уложити жалба, али 
се може покренути управни спор пред 
Окружним судом у Бијељини у року од 30 дана 
од дана достављања овог рјешења.  
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-66/21       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________   
 
37. 

На основу члана 2.12 став 5. Изборног 
закона БиХ (Службени гласник БиХ,бр. 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, 
32/10, 18/13, 7/14,31/16 и 54/17), 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, 
бр. 29/18 и 36/19), члана 36. Статута општине 
Лопаре (Службени гласник општине Лопаре, 
број: 6/17), Скупштина општине Лопаре на 5. 
сједници одржаној  22.04.2021. године, 
донијела је 

  
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана Општинске изборне 
комисије општине Лопаре 

 
Мирко Стевић, дипломирани 

економиста из Лопара, именује се за члана 
Општинске изборне  комисије општине Лопаре, 
на мандат у трајању од седам (7) година, који 
почиње тећи даном давања сагласности 
Централне изборне комисије БиХ на рјешење о 
именовању. 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
давања сагласности од стране Централне 
изборне комисије БиХ, а биће објављено у 
''Службеном гласнику општине Лопаре''.  
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

            Чланом 2.12. став 5. Изборног закона 
Босне и Херцеговине, прописано је да чланове 
општинске изборне комисије именује 
општинско вијеће, односно Скупштина 
општине уз сагласност Централне изборне 
комисије БиХ, на основу јавног огласа по 
процедури коју утврђује Централна изборна 
комисија БиХ посебним прописом. чланом 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, прописано је да надлежни орган 
доноси одлуку о објављивању јавног огласа за 
именовање члана Општинске изборне 
комисије, а наведеном одлуком се утврђује: 
мјесто оглашавања (медији-ТВ, радио, дневне 
новине), услови које кандидат мора 
испуњавати, рок за подношење пријава 

кандидата, трајање мандата изабраног члана и 
сл, те да надлежни орган именује комисију за 
провођење поступка по јавном огласу (у 
даљем тексту: конкурсна комисија). 
            Скупштина општине Лопаре је на 4. 
сједници одржаној 04.02.2021. године донијела 
Одлуку о расписивању Јавног огласа за 
именовање члана Општинске изборне 
комисије општине Лопаре, број: 01/1-022-1-
21/21. Јавни оглас објављен је у Службеном 
гласнику Републике Српске број: 21/21 од 
15.03.2021. године, интернет страници 
општине Лопаре 20.02.2021. године и дневном 
листу  ''Независне новине'' 20.02.2021. године. 
             На Јавни оглас за именовање члана 
Општинске изборне комисије општине Лопаре, 
пријаву је доставио један кандидат и то Мирко 
Стевић, дипломирани економиста из Лопара. 
Поступак по Јавном огласу спровела је 
Комисија за спровођење поступка по Јавном 
огласу за именовање члана Општинске 
изборне комисије општине Лопаре, коју је 
именовала Скупштина општине Лопаре, 
Рјешењем број: 01/1-022-1-22/21 од 04.02.2021. 
године.  
              Комисија за спровођење поступка је 
након разматрања пријаве и документације 
достављене уз пријаву, обавила интервју са 
кандидатом, те на основу појединачних одлука 
чланова Комисије о оцјени кандидата, 
утврдила Ранг листу кандидата према успјеху 
постигнутом на интервјуу и Скупштини 
општине доставила Извјештај о проведеном 
поступку по Јавном огласу за именовање  
члана Општинске изборне комисије општине 
Лопаре, са Ранг листом, на разматрање и 
одлучивање. 
               Комисија за избор и именовање 
Скупштине општине Лопаре, је на основу 
члана 53. Пословника о раду Скупштине 
општине Лопаре, на сједници одржаној 
22.04.2021. године, разматрала Извјештај 
Комисије за провођење поступка по Јавном 
огласу за именовање члана  Општинске 
изборне комисије општине Лопаре, те 
констатовала да је процедура спроведена у 
складу са Изборним законом БиХ и Упутством 
о утврђивању квалификација, броја, 
именовању и разрјешењу и обуци чланова 
изборне комисије основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини, те на основу Ранг-листе 
утврдила приједлог рјешења о именовању 
Мирка Стевића из Лопара за члана Општинске  
изборне комисије општине Лопаре, и 
предложила Скупштини општине доношење 
рјешења као у диспозитиву. 
 
               Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 22.04.2021. године донијела 
рјешење као у диспозитиву. 
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ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно у 
управном поступку и против истог није 
дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор тужбом код Окружног суда у 
Бијељини  у року од 30 дана од достављања 
рјешења. 
 
 

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

 
 
Број:01/1-022-1-67/21        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р.  
________________________________________                                                                                   

                   
38. 

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 5. сједници, одржаној дана 
22.04.2021. године,  д о н о с и 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о разрјешењу члана Комисије за избор и 
именовања 

 
I  

 Горан Максимовић из Лопара, 
разрјешава се дужности члана Комисије за 
избор и именовања Скупштине општине 
Лопаре, због смрти. 
 

II 
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: 01/1-022-1-68/21     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 22.04.2021.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
39. 

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 5. сједници, одржаној дана 
22.04.2021. године,  д о н о с и 

 
 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  
о разрјешењу предсједника Комисије за 

заштиту околине,  
културног и природног наслеђа 

 
I  

 Горан Максимовић из Лопара, 
разрјешава се дужности предсједника 
Комисије за заштиту околине, културног и 
природног наслеђа Скупштине општине 
Лопаре, због смрти. 
 

II 
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: 01/1-022-1-69/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                        
 
40. 

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 5. сједници, одржаној дана 
22.04.2021. године,  д о н о с и 

 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  
о разрјешењу предсједника Савјета за 

спорт 
 

I  
 Горан Максимовић из Лопара, 
разрјешава се дужности предсједника Савјета 
за спорт Скупштине општине Лопаре, због 
смрти. 

II 
 

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: 01/1-022-1-70/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
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41. 
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 5. сједници, одржаној дана 
22.04.2021. године,  д о н о с и 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о именовању члана  Комисије за избор и 
именовања 

 
I  

Недељко Захарић из Мртвице, именује 
се за члана Комисије за избор и именовања 
Скупштине општине Лопаре. 
 

II 
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: 01/1-022-1-71/21        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                        
                                                                                        
42. 

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 5. сједници, одржаној дана 
22.04.2021. године,  д о н о с и 

 
 

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

заштиту околине, културног и 
природног наслеђа 

 
I  

 Миланка Миловановић из Прибоја, 
именује се за предсједника Комисије за 
заштиту околине, културног и природног 
наслеђа Скупштине општине Лопаре. 
 

II 
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: 01/1-022-1-72/21      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                      
                                                                                        
43. 

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 5. сједници, одржаној дана 
22.04.2021. године,  д о н о с и 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о именовању предсједника   
Савјета за спорт 

 
I  

 Миланко Тошић из Лопара, именује се 
за предсједника Савјета за спорт Скупштине 
општине Лопаре. 
 

II 
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: 01/1-022-1-73/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
   
44. 

На основу члана 204. 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) рјешавајући у 
предмету доношења допунског рјешења, а по 
приједлогу Јосиповић Стоје,  Скупштина 
општине Лопаре на 5. сједници, одржаној дана 
22.04.2021. године,  д о н о с и 

 
ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 

 
 Рјешење Скупштине општине Лопаре, 

број: 08/2-475-35 од 10.10.1996. године, 
допуњава се у ставу 2 диспозитива тако што се 
након реченице која гласи: „дио к.ч. број 207/1 
зв. „Јасење“ у пов. од 100 м

2
 уписано у 

земљишнокњижни уложак бр. 162. к.о. 
Мачковац на имену друштвена својина 1/1 са 
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правом располагања у корист Скупштине 
општине Лопаре“ додаје „а која по подацима 
новог премјера одговара парцели означеној 
као к.п.бр. 413/2, у површини од 100 м

2
  

уписана у Лист непокретности број: 7 К.О. 
Мачковац на име општине Лопаре са дијелом 
1/1.“ 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

Јосиповић Стоја из Мачковца, обратила 
се Скупштини општине Лопаре, са захтјевом за 
допуну рјешења Скупштине општине Лопаре, 
број: 08/2-475-35 од 10.10.1996. године, којим 
је њеном покојном супругу Јосиповић Ристи уз 
накнаду  додијељено грађевинско земљиште у 
Мачковцу. Захтјевом се тражи допуна рјешења 
јер су наведени подаци у складу са старим 
премјером, због чега се предметно рјешење не 
може књижити код надлежног органа за 
геодетске и имовинско-правне послове. 

На основу увида у рјешење Скупштине 
општине Лопаре, број: 06/5-475-5 од 
16.03.2000. године, скицу снимања и 
признаницу која потврђује да је Јосиповић 
Ристо уплатио накнаду за додијељено 
земљиште,  закључено је да је захтјев 
основан, те је одлучено као у диспозитиву.  

 
Против овог рјешења  није допуштена 

жалба. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 
 
Број: 01/1-022-1-74/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
                                                                                       
45. 
             На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 39/19), а у вези са 
чланом 36. Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре, на 5. 
сједници одржаној дана 22.04.2021. године,      
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за продају 

непокретности 
 

I 
 Даје се сагласност ЈЗУ Дом здравља 
''Лопаре'' Лопаре за продају непокретности – 
једнособан стан у површини од 36,15 м

2
 у 

саставу пословно-стамбеног објекта у Прибоју, 

улица доктора Боривоја Павловића број 4, 
изграђен на земљишту означеном као к.ч. број 
400 уписана у Лист непокретности број 1042 
К.О. Прибој са правом својине у корист ЈЗУ 
Дом Здравља „Лопаре“ Лопаре са дијелом 1/1. 

 
II 

 Овлашћује се директор ЈЗУ Дом 
здравља ''Лопаре'' Лопаре да у складу са 
Правилником о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 20/12) спроведе поступак јавног 
конкурса - лицитације, те након спроведеног 
поступка са најповољнијим понуђачем  код 
овлаштеног нотара закључи Уговор о 
купопродаји непокретности.  
 

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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-75/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц. с.р. 
________________________________________  
 
46. 
             На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине 
Лопаре ("Службени гласник општине Лопаре", 
број 6/17), Скупштина општине Лопаре на 5. 
редовној сједници одржаној дана 22.04.2021. 
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                     ЈП 
„ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ“ а.д. Градишка број:   2018-54/18 од 
новембра 2020. године, за постављање 
антенског стуба  - приступне тачке (АП) у 
Пушковцу, на земљишту означеном као к.ч. 
број 1139/1 К.О. Пушковац, а који су урађени 
од стране „ПРОЈЕКТ“ а.д. Бања Лука. 

Са наведеним Стручним мишљењем и 
урбанистичко - техничким   условима  накнадно 
ће се  извршити   усклађивање   Регулационог 

плана града Лопаре. 
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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: 01/1-022-1-76/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
                           
47. 
              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 5. 
редовној сједници одржаној дана 22.04.2021. 
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 
– 58/21 од 05.03.2021. године Миљић Симе из 
Лопара, за изградњу помоћног објекта - гараже 
у Лопарама (доградња уз постојећи стамбени 
објекат), на земљишту означеном као к.ч. број 
697/11 К.О. Лопаре Град, а који су урађени од 
стране ЈП “Дирекције за изградњу и развој 
града” д.о.о. 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: 01/1-022-1-77/21       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
_______________________________________                                                                                    
 
 
 

48. 
На основу члана 39. и 82. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19) и члана 
36. и 87. Статута општине Лопаре („Службени 
гласник општине Лопаре“ број: 6/17), а у вези 
са члана 85. став 2. тачка 2) Закона о заштити 
од пожара („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 94/19), Скупштина општине 
Лопаре на 5. редовној сједници одржаној дана  
22.04.2021. године, д о н о с и 
 

П Л А Н  
намјенског утрошка средстава 

прикупљених по основу накнада   
за реализацију пројеката техничког 

опремања Територијалне 
 ватрогасно-спасилачке јединице у 2021. 

години 
 

Члан 1. 
 Овим Планом се утврђује утрошак 
средстава прикупљених по основу накнада за 
реализацију пројеката техничког опремања 
Територијалне ватрогасно- спасилачке  
јединице у 2021. години, и то: 

1. Планирана средстава по овом основу,  
2. Пројекти који ће се финансирати из 

наведених средстава, 
3. Планирани утрошак средстава по 

пројектима, 
4. Органи задужени за реализацију 

Плана, израду и достављање 
годишњег 
извјештаја и 

5. Рокови за њихово извршење. 
 

Члан 2. 
 У 2021. години планирано је 
прикупљање средстава по основу накнада за 
реализацију пројеката техничког опремања 
Територијалне ватрогасно-спасилачке  
јединице  у  износу од 26.000,00 КМ.  

У горе наведени износ укључена су 
новчана средства која су прикупљена, а нису 
утрошена у 2020. години (10.000,00 КМ) за 
реализацију пројеката техничког опремања 
Територијалне ватрогасно-спасилачке  
јединице општине Лопаре. 
 

Члан 3. 
 Приходи прикупљени по основу 
накнада за реализацију пројеката техничког 
опремања Територијалне ватрогасно-
спасилачке јединице у Буџету општине Лопаре 
за 2021. годину намјенски ће се утрошити за: 
  

1. Трошковe набавке и увоза половног 
навалног ватрогасног возила у 
износу до 10.000,00 КМ. 
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2. Трошковe набавке заштитних 
ватрогасних униформи за прилаз 
ватри (панталонa и блуза) и 
заштитиних рукавица  у износу до 
16.000,00 КМ. 

 
Новчана средства из предходног става 

планирана су у Буџету општине Лопаре за 
2021. годину,  на економском коду 511000 за 
потрошачку јединицу 0125 – Територијална 
ватрогасно-спасилачка јединица. 
 

Члан 4. 
 Начелник општине  Лопаре и надлежно 
одјељење  ће у складу са Законом о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“ број: 
39/14), те подзаконским  актима општине 
Лопаре, Републичке управе цивилне заштите и 
Ватрогасног савеза Републике Српске, 
провести поступак јавне набавке у циљу 
реализације пројекта из члана 3. овог Плана. 

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

Члан 5. 
 Рок за спровођење пројеката из овог 
Плана  је 31.12.2021. године. 
 

Члан 6. 
 Одјељење за финансије је дужно да 
заједно са Територијалном ватрогасно-
спасилачком јединицом изради годишњи 
извјештај о реализацији средстава за техничко 
опремање Територијалне ватрогасно-
спасилачке јединице, те да извјештај достави 
Влади Републике Српске, најкасније до 15. 
јануара наредне године. 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-78/21       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 22.04.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________
                                                                
 
 
 
 
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА 
 
49. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-20-3/21 
Датум, 02.03.2021. 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 превентивне 

систематске дератизације на подручју Општине Лопаре 
за 2021. годину (прољетни и јесењи третман), одлучено 
је да се уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ДЕЗИНСЕКЦИЈА“ 
БИЈЕЉИНА, након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 142/21 од 26.02.2021. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана, 01.03.2021. године у 
09:20h и заведена под бројем: 02/5-737. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 5.970,00 
КМ, без ПДВ-а (словима: петхиљада деветстотина 
седамдесет 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 Одсјек за инспекцијске 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 превентивне 
систематске дератизације на подручју Општине Лопаре 
за 2021. годину (прољетни и јесењи третман) покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
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404-20-1/21 од 26.02.2021. 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 6.000,00 КМ, без урачунатог 
ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен је 
понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ДЕЗИНСЕКЦИЈА“ БИЈЕЉИНА, 
26.02.2021. 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. 
________________________________________________
                        
50. 

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 дијела примарног локалног пута 
у Мјесној заједници Милино Село – засеок 
Тисовица - Лазићи, Општина Лопаре у дужини 
од 77,00 m

1
, ширина асфалта 3,00 m

1
, према 

ЈРЈН 45233222-1 – Радови на поплочавању и 
асфалтирању. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке износи 
5.990,60 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: 02/5-404-21-1/21       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 03.03.2021.             Радо Савић, с.р. 
_______________________________________
                             
51. 

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 дијела примарног локалног пута 
у Мјесној заједници Милино Село – засеок 
Тисовица - Лазићи, Општина Лопаре у дужини 
од 77,00 m

1
, ширина асфалта 3,00 m

1
, према 

ЈРЈН 45233222-1 – Радови на поплочавању и 
асфалтирању. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке износи 
5.990,60 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 
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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: 02/5-404-21-1/21    Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 03.03.2021.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
52. 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
        Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-13-10/21 
Датум, 09.03.2021. године 
 
На основу члана 64. став 1) тачка (б) и члана 70. став 1) и 
3) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, 
број: 39/14), а у вези са чланом 36. став 1) Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 1/16) и 
Препоруке Комисије за јавне набавке, Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  

 
О  Д  Л  У  К  У 

о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне 
набавке робе 

„Набавка и испорука каменог агрегата - сепарације 
(фракције 0 – 60 mm) за потребе санације макадамских 

застора, улица и локалних путева на подручју Општине 
Лопаре“ 

 
I 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 
02/5-404-13-9/21 од 08.03.2021. године да се уговор за 
набавку и испоруку каменог агрегата - сепарације 
(фракције 0 – 60 mm) за потребе санације макадамских 
застора, улица и локалних путева на подручју Општине 
Лопаре додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „МАЈЕВИЦА 
ПУТЕВИ“ БИЈЕЉИНА, на основу понуде, број: 2/21 од 
19.02.2021. године. 
 

II 
Укупна вриједност предметне набавке, након проведене 
е-аукције, износи 137.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а, 

односно 160.290,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом 
(стотинушездесетхиљададвијестотинедеведесет и 00/100 
конвертибилних марака).  
 

III 
Изабрани понуђач је у склопу своје понуде доставио сву 
тражену документацију, чиме се ослободио обавезе 
накнадног достављања исте.  
 

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

 
V 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Поступак јавне набавке робе – „Набавка и испорука  
каменог агрегата - сепарације (фракције 0 – 60 mm) за 
потребе санације макадамских застора, улица и локалних 
путева на подручју Општине Лопаре“, покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-13-1/21 од 03.02.2021. године. 
Јавна набавка проведена је путем Отвореног поступка, уз 
провођење е-аукције. 
Обавјештење о јавној набавци, број: 15-1-1-9-3-5/21 
објављено је на Порталу јавних набавки дана 03.02.2021. 
године. 
Сажетак Обавјештења о набавци објављен је у 
„Службеном гласнику БиХ“, број: 8 од 05.02.2021. године. 
Процијењена вриједност јавне набавке износи 177.777,78 
КМ, без ПДВ-а. 
Уговорни орган објавио је Тендерску документацију на 
Порталу јавних набавки, дана 03.02.2021. године.  
Тендерску документацију са Портала јавних набавки 
преузело је укупно 14 (четрнаест) понуђача.  
Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем 
Начелника општине, број: 02/5-404-13-3/21 од 22.02.2021. 
године, са задатком да проведе поступак јавне набавке у 
складу са Законом о јавним набавкама БиХ, те да 
Препоруку Начелнику општине за доношење одлуке о 
избору најповољнијег понуђача или одлуке о поништењу 
поступка јавне набавке. 
 

На адресу Уговорног органа благовремено су 
пристигле 4 (четири) понуде и то: 

- „МАЈЕВИЦА ПУТЕВИ“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 
- „АМ - ЂОГИЋ“ Д.О.О. ЖИВИНИЦЕ 
- „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ Д.О.О. ЧЕЛИЋ 
- ПУЗЗ „МАЈЕВИЦА – ТОБУТ“ са п.о. ЛОПАРЕ 

 
Комисија је извршила јавно отварање пристиглих понуда, 
дана 22.02.2021. године у 11:30h уз присуство 
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представника понуђача „АМ - Ђогић“ д.о.о. Живинице. 
Записник о отварању понуда је благовремено достављен 
свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне 
набавке. 
Вршећи рачунску контролу понуда, Комисија за јавне 
набавке уочила је рачунске грешке у понуди Понуђача 
„Мајевица Путеви“ д.о.о. Бијељина. Наведеном понуђачу 
је дана 25.02.2021. године путем мејла упућен захтјев за 
писмену сагласност на извршене исправке. Сагласност 
на извршену исправку, број: 28/21 достављена је путем 
Протокола Уговорног органа, дана 26.02.2021. године, 
чиме су се стекли услови за даље разматрање понуде. 
Комисија је извршила провјеру комплетности и 
исправности понуда, на начин да су провјерени начин 
увезивања, примјена прописане форме докумената који 
су саставни дио понуде, потпис понуде и овјера, те је 
извршен преглед и провјера образаца и свих осталих 
докумената. На основу извршене провјере Комисија је 
утврдила сљедеће:  

 Понуде понуђача „Мајевица Путеви“ д.о.о. 
Бијељина, „АМ – Ђогић“ д.о.о. Живинице, „Араповац 
путеви“ д.о.о. Челић и ПУЗЗ „Мајевица – Тобут“ са п.о. 
Лопаре су прихватљиве према облику, садржају и 
потпуности, достављене су на начин и у року који је 
одређен тендерском документацијом и садрже све 
тражене доказе. 
Тендерском документацијом је предвиђено провођење Е 
– аукције. Комисија за јавне набавке је заказала Е – 
аукцију за дан, 04.03.2021. године са почетком у 13:00h. 
На Е-аукцију су путем Портала јавних набавки позвани 
сви квалификовани понуђачи. 
Након проведене Е – аукције, која је трајала од 13:00h до 
14:13h са Портала Е – набавке преузет је Извјештај о току 
и завршетку Е – аукције који садржи коначну ранг листу 
понуђача који су учествовали у Е – аукцији. Након 
преузетог Извјештаја о току и завршетку Е-аукције 
Комисија за јавне набавке сачинила је Записник о оцјени 
понуда, број: 02/5-404-13-8/21 од 05.03.2021. године који 
је заједно са Препоруком о избору најповољнијег 
понуђача (Извјештај о раду), број: 02/5-404-13-9/21 од 
08.03.2021. године доставила Начелнику општине. 
У поступку по извјештају о раду је утврђено да је 
Комисија за јавне набавке благовремено и правилно 
извршила отварање и оцјену понуда и о томе сачинила 
одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће: 

 да је укупан број пристиглих понуда 4 (четири); 

 да је благовремено запримљено 4 (четири) 
понуде; 

 да је неблаговремено запримљено 0 (нула) 
понуда; 

 Понуде понуђача „Мајевица Путеви“ д.о.о. 
Бијељина, „АМ – Ђогић“ д.о.о. Живинице, 
„Араповац путеви“ д.о.о. Челић и ПУЗЗ „Мајевица 
– Тобут“ са п.о. Лопаре испуњавају све услове 
тражене у тендерској документацији и исте могу 
бити предмет вредновања. 

У поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене 
чињенице да је Комисија правилно и потпуно извршила 
оцјену квалификованости понуђача, те оцјену приспјелих 
понуда, сходно критеријима из Тендерске документације. 
У поступку оцјене проведеног поступка, Начелник 

општине није нашао пропусте, нити разлоге који би били 
основ за неприхватање Препоруке Комисије за јавне 
набавке. 
Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему 
правилно поступила, те да је избор најповољнијег 
понуђача извршен у складу са Законом о јавним 
набавкама, подзаконским актима, интерним актима и 
Тендерском документацијом. Увидом у приложену 
документацију неспорно је да је изабрани понуђач, након 
проведене Е – аукције, најбоље оцијењен због најниже 
цијене, како слиједи: 
 

 

Р. 
бр
. 

Назив / име понуђача 

Цијена 
(без ПДВ-а) 

након е-
аукције 

Проц. 
умањ.ук

упне 
цијене 
након 

заврше
не Е – 
аукц. 

1)  
„МАЈЕВИЦА ПУТЕВИ“ 
Д.О.О. БИЈЕЉИНА 

137.000,00 
КМ 

22,92 
%** 

2)  
„АМ – ЂОГИЋ“ Д.О.О. 
ЖИВИНИЦЕ 

137.800,00 
КМ 22,4 %** 

3)  
ПУЗЗ „МАЈЕВИЦА - 
ТОБУТ“ са п.о. ЛОПАРЕ 

164.800,00 
КМ 9,45 %** 

4)  
„АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ 
Д.О.О. ЧЕЛИЋ 

208.000,00 
КМ 0 % 

 
 
** Означава приближну вриједност процентуалног 
умањења након заокруживања на двије децимале. 
 
Из наведених разлога, примјеном одредби члана 64. став 
1) тачка (б) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14) одлучено је као у диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Сваки понуђач који има легитимни интерес у предметном 
поступку јавне набавке, а који сматра да је Уговорни 
орган у току поступка прекршио једну или више одредби 
Закона о јавним набавкама има право уложити жалбу у 
писаној форми у року од 10 (десет) дана од дана пријема 
ове Одлуке, у складу са чланом 99. и 101. Закона о 
јавним набавкама. 
         
        Н А Ч Е Л Н И К 
                Радо Савић, с.р.                   
                              
Доставити: 
1. „Мајевица Путеви“ д.о.о. Бијељина, 
2. „АМ - Ђогић“ д.о.о. Живинице, 
3. ПУЗЗ „Мајевица – Тобут“ са п.о. Лопаре, 
4. „Араповац путеви“ д.о.о. Челић, 
5. Евиденцији и 
6. Архиви. 
________________________________________________ 
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53. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-21-3/21 
Датум, 09.03.2021. 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 

дијела примарног локалног пута у Мјесној заједници 
Милино Село – засеок Тисовица - Лазићи, Општина 
Лопаре у дужини од 77,00 m1, ширина асфалта 3,00 m1, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ДИОНИЧАРСКО ДРУШТВО „GALAX - NISKOGRADNJA“ 
БРЧКО, након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 7/21 од 08.03.2021. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана 09.03.2021. године у 
08:23h и заведена под бројем: 02/5-887. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 5.990,60 
КМ без ПДВ-а, односно 7.009,00 КМ са урачунатим ПДВ-
ом (словима: седамхиљададевет 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 асфалтирању 
дијела примарног локалног пута у Мјесној заједници 
Милино Село – засеок Тисовица - Лазићи, Општина 
Лопаре у дужини од 77,00 m1, ширина асфалта 3,00 m1 

покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-21-1/21 од 03.03.2021. 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 5.990,60 КМ, без урачунатог 
ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен је 
Понуђачу ДИОНИЧАРСКО ДРУШТВО „GALAX - 
NISKOGRADNJA“ БРЧКО, дана 03.03.2021. 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. 
________________________________________________
                    
54. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање поступка 
јавне набавке услуга израде Пројекта за извођење 
радова на замјени електроенергетских инсталација, 
телефонске и рачунарске мреже и безбједоносних 
инсталација у згради Општинске управе општине Лопаре, 
према ЈРЈН 71242000-6 – Израда пројекта и нацрта, 
процјена трошкова. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава потребних 
за реализацију јавне набавке износи 2.500,00 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 
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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: 02/5-404-23-1/21      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 10.03.2021. године      Радо Савић, с.р. 
________________________________________________
                             
55. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-22-3/21 
Датум, 12.03.2021. 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 огранка улице Цара Душана у 
насељеном мјесту Лопаре, дионица од куће 
Драгана Ђокића до куће Душка Цвијетиновића, 
у дужини од 70,00 m

1
, ширина асфалта 3,00 m

1 

одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
ЛОПАРЕ, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 32/21 од 10.03.2021. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана 11.03.2021. године у 10:59

h
 и заведена 

под бројем: 02/5-953. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.995,50 КМ без ПДВ-а, односно 7.014,74 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљадачетрнаест и 74/100 
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 огранка улице Цара Душана у 
насељеном мјесту Лопаре, дионица од куће 
Драгана Ђокића до куће Душка Цвијетиновића, 
у дужини од 70,00 m

1
, ширина асфалта 3,00 m

1 

покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-22-1/21 од 
09.03.2021. 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 5.995,50 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, 
дана 09.03.2021. 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. 
________________________________________
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56.     
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 одржавања 
интегралног програмског пакета „Finova“ – 
модул за обрачун плата, кадровска 
евиденција, стална средства и програма за 
канцеларијско пословање, електронску 
писарницу и подршку раду Центрa за пружање 
услуга грађанима - „Docunova“, према ЈРЈН 
50324100-3, услуге одржавања система. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке износи 
4.200,00 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 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: 02/5-404-24-1/21        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 15.03.2021. године   Радо Савић, с.р. 
________________________________________  
                     
     
 

57. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-23-3/21 
Датум, 15.03.2021. 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 израде Пројекта за 

извођење радова на замјени електроенергетских 
инсталација, телефонске и рачунарске мреже и 
безбједоносних инсталација у згради Општинске управе 
општине Лопаре одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УСЛУГЕ И ПРОМЕТ 
„ЕНЕРГО СИСТЕМ“ д.о.о. БРЧКО ДИСТРИКТ, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, број: 06-
032/2021 од 12.03.2021. године, која је у Уговорном 
органу запримљена дана 15.03.2021. године у 08:00h и 
заведена под бројем: 02/5-975. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 2.500,00 
КМ без ПДВ-а, односно 2.925,00 КМ са урачунатим ПДВ-
ом (словима: двијехиљадедеветстотинадвадесетпет 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 услуга израде Пројекта 
за извођење радова на замјени електроенергетских 
инсталација, телефонске и рачунарске мреже и 
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безбједоносних инсталација у згради Општинске управе 
општине Лопаре покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-23-1/21 од 
10.03.2021. 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 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УСЛУГЕ И ПРОМЕТ „ЕНЕРГО 
СИСТЕМ“ д.о.о. БРЧКО ДИСТРИКТ, дана 10.03.2021. 
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. 
________________________________________________
                    
58. 

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

ОДЛУКУ  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање поступка 
набавке услуга: Кошење – уређење путног појаса поред 
локалних путева на подручју Општине Лопаре, према 
ЈРЈН: 77300000-3 – хортикултурне услуге. 
 Поступак јавне набавке се проводи путем 
система „Е – набавке“, на Порталу www.ejn.gov.ba. 
  

II 
 Вриједност јавне набавке из тачке I ове Одлуке 
процјењује се у износу од 42.735,04 КМ, без урачунатог 
ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I ове 
Одлуке обезбјеђују се из планираних буџетских 
средстава општине Лопаре за 2021. годину, предвиђених 
програмом заједничке комуналне потрошње. 

III 
 За предметну јавну набавку водиће се поступак 
по Конкурентском захтјеву за достављање понуда, уз 
провођење е – аукције. 

Поступак јавне набавке спровешће се у складу 
са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима и 
интерним актима уговорног органа. 

Обавјештење о набавци објавиће се на Порталу 
Агенције за јавне набавке БиХ. 
 Поступак јавне набавке ће спровести Комисија 
за јавне набавке, која ће се именовати посебним 
рјешењем. 

 
IV 

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

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

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

 
Број: 02/5-404-25-1/21        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 18.03.2021. године        Радо Савић, с.р. 
________________________________________________
                                 
59. 
                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, д о н о с и    
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке 

  
I 

Овом Одлуком одобрава се покретање поступка 
јавне набавке робе - Набавка и испорука намирница за 
спремање топлог оброка запосленима у Општинској 
управи општине Лопаре, према ЈРЈН: 15800000-6 – Разни 
прехрамбени производи. 
 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 81.196,58 
КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I ове Одлуке 
биће обезбијеђена у буџету општине Лопаре. 
 

http://www.ejn.gov.ba/
http://www.ejn.gov.ba/
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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: 02/5-404-26-1/21       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 19.03.2021. године          Радо Савић, с.р. 
________________________________________________
                                              
60.     
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-24-4/21 
Датум, 19.03.2021. 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 одржавања 

интегралног програмског пакета „Finova“ – 
модул за обрачун плата, кадровска 
евиденција, стална средства и програма за 
канцеларијско пословање, електронску 
писарницу и подршку раду Центрa за пружање 
услуга грађанима - „Docunova“, одлучено је да 
се уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ITINERIS“ ТУЗЛА, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 11-03-АС-
П/2021 од 17.03.2021. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана, 

18.03.2021. године у 11:10
h 

и заведена под 
бројем: 02/5-1054. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
4.200,00 КМ, без ПДВ-а, односно 4.914,00 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
четирихиљадедеветстотиначетрнаест и 00/100 
конвертибилних марака).  

 
Члан 3. 

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

Члан 4. 
 За извршење ове Одлуке задужује се и 
овлашћује Oдјељење за финансије и 
Одјељење за општу управу. 
 

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 
одржавања интегралног програмског пакета 
„Finova“ – модул за обрачун плата, кадровска 
евиденција, стална средства и програма за 
канцеларијско пословање, електронску 
писарницу и подршку раду Центра за пружање 
услуга грађанима - „Docunova“ покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-24-1/21 од 15.03.2021. 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 4.200,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ITINERIS“ ТУЗЛА, 
15.03.2021. 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.  
________________________________________
                
61. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање поступка 
јавне набавке робе – Дупликатор за млијеко са столом за 
цијеђење за потребе Пољопривредне задруге „Зарац“ 
Лопаре, према ЈРЈН 16600000-1, Специјалне 
пољопривредне или шумарске машине. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава потребних 
за реализацију јавне набавке износи 5.080,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Средства у износу од 2.000,00 еура биће 
обезбијеђена од стране SWG (Стална радна група за 
регионални рурални развој у Југоисточној Европи), на 
основу Уговора о акцији хитне подршке Covid – 19. 
Преостали износ средстава биће обезбијеђен из буџета 
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: 02/5-404-27-1/21      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 22.03.2021. године      Радо Савић, с.р. 
________________________________________________

62.                               
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
        Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-18-9/21 
Датум, 24.03.2021. године 
 
На основу члана 64. став 1) тачка (б) и члана 70. став 1) и 
3) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, 
број: 39/14), а у вези са чланом 36. став 1) Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 1/16) и 
Препоруке Комисије за јавне набавке, Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  

 
О  Д  Л  У  К  У 

о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне 
набавке радова 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 

 
I 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 
02/5-404-18-8/21 од 23.03.2021. године да се уговор за 
јавну набавку 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 додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, на основу понуде, број: 
26/21 од 01.03.2021. године. 
 

II 
Укупна вриједност предметне набавке, након проведене 
е-аукције, износи 39.957,46 КМ, без урачунатог ПДВ-а, 
односно 46.750,23 КМ са урачунатим ПДВ-ом 
(четрдесетшестхиљадаседамстотинапедесет и 23/100 
конвертибилних марака).  
 

III 
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана од 
дана пријема ове Одлуке достави оригинале или 
овјерене копије документације којом потврђује 
вјеродостојност достављене изјаве и испуњеност услова 
из члана 45. став 1) тачке од (а) до (д), а у вези става 2) 
истог члана Закона о јавним набавкама БиХ. Докази које 
доставља изабрани понуђач не могу бити старији од 3 
(три) мјесеца, рачунајући од момента предаје понуде. 
Осталу документацију изабрани понуђач је доставио у 
саставу своје понуде и тиме се ослободио обавезе 
накнадног достављања исте. 
 

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

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Поступак јавне набавке радова на 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, покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-404-18-1/21 
од 16.02.2021. године. 
Јавна набавка проведена је путем Отвореног поступка, уз 
провођење е-аукције. 
Обавјештење о јавној набавци, број: 15-1-3-13-3-6/21 
објављено је на Порталу јавних набавки дана 16.02.2021. 
године. 
Сажетак Обавјештења о набавци објављен је у 
„Службеном гласнику БиХ“, број: 11 од 19.02.2021. 
године. 
Процијењена вриједност јавне набавке износи 42.735,04 
КМ, без ПДВ-а. 
Уговорни орган објавио је Тендерску документацију на 
Порталу јавних набавки, дана 16.02.2021. године.  
Тендерску документацију са Портала јавних набавки 
преузело је укупно 18 (осамнаест) понуђача.  
Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем 
Начелника општине, број: 02/5-404-18-3/21 од 16.02.2021. 
године, са задатком да проведе поступак јавне набавке у 
складу са Законом о јавним набавкама БиХ, те да 
Препоруку Начелнику општине за доношење одлуке о 
избору најповољнијег понуђача или одлуке о поништењу 
поступка јавне набавке. 
 

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

- „ТЕХНОМЕТАЛ“ Д.О.О. ВЛАСЕНИЦА 
- „ГМ - ПРОМ“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 
- „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ 
- „ПАПИЛОН“ Д.О.О. КОРАЈ – ЧЕЛИЋ 
- „ИНСТЕЛ“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 

 
Комисија је извршила јавно отварање пристиглих понуда, 
дана 09.03.2021. године у 11:30h уз присуство 
представника понуђача „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре. 
Записник о отварању понуда је благовремено достављен 
свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне 
набавке. 
Комисија је извршила провјеру комплетности и 
исправности понуда, на начин да су провјерени начин 
увезивања, примјена прописане форме докумената који 
су саставни дио понуде, потпис понудa и овјерe, те је 
извршен преглед и провјера образаца и свих осталих 
докумената. На основу извршене провјере Комисија је 
утврдила сљедеће:  

 Понуде понуђача „Технометал“ д.о.о. 
Власеница, „ГМ - Пром“ д.о.о. Бијељина, „Интеграл МЦГ“ 
д.о.о. Лопаре, „Папилон“ д.о.о. Корај - Челић и „Инстел“ 
д.о.о. Бијељина су прихватљиве према облику, садржају 
и потпуности, достављене су на начин и у року који је 
одређен тендерском документацијом и садрже све 
тражене доказе. 
Тендерском документацијом је предвиђено провођење Е 
– аукције. Комисија за јавне набавке је заказала Е – 
аукцију за дан, 19.03.2021. године са почетком у 14:00h. 
На Е-аукцију су путем Портала јавних набавки позвани 
сви квалификовани понуђачи. 
Након проведене Е – аукције, која је трајала од 14:00h до 
14:15h, са Портала Е – набавке преузет је Извјештај о 
току и завршетку Е – аукције, који садржи коначну ранг 
листу понуђача који су учествовали у Е – аукцији. Након 
преузетог Извјештаја о току и завршетку Е-аукције 
Комисија за јавне набавке сачинила је Записник о оцјени 
понуда, број: 02/5-404-18-7/21 од 22.03.2021. године који 
је заједно са Препоруком о избору најповољнијег 
понуђача (Извјештај о раду), број: 02/5-404-18-8/21 од 
23.03.2021. године доставила Начелнику општине. 
У поступку по извјештају о раду је утврђено да је 
Комисија за јавне набавке благовремено и правилно 
извршила отварање и оцјену понуда и о томе сачинила 
одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће: 

 да је укупан број пристиглих понуда 5 (пет); 

 да је благовремено запримљено 5 (пет) понуда; 

 да је неблаговремено запримљено 0 (нула) 
понуда; 

 Понуде понуђача „Технометал“ д.о.о. Власеница, 
„ГМ - Пром“ д.о.о. Бијељина, „Интеграл МЦГ“ 
д.о.о. Лопаре, „Папилон“ д.о.о. Корај - Челић и 
„Инстел“ д.о.о. Бијељина испуњавају све услове 
тражене у тендерској документацији и исте могу 
бити предмет вредновања. 

У поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене 
чињенице да је Комисија правилно и потпуно извршила 
оцјену квалификованости понуђача, те оцјену приспјелих 
понуда, сходно критеријима из Тендерске документације. 
У поступку оцјене проведеног поступка Начелник 
општине није нашао пропусте, нити разлоге који би били 
основ за неприхватање Препоруке Комисије за јавне 
набавке. 
Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему 
правилно поступила, те да је избор најповољнијег 
понуђача извршен у складу са Законом о јавним 
набавкама, подзаконским актима, интерним актима и 
Тендерском документацијом. Увидом у приложену 
документацију неспорно је да је изабрани понуђач, након 
проведене Е – аукције, најбоље оцијењен због најниже 
цијене, како слиједи: 
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Р. 
бр. 

Назив / име 
понуђача 

Цијена 
(без ПДВ-
а) након е-

аукције 

Проц. 
умањ. 
укупне 
цијене 
након 

заврше
не Е - 

аукције 

1)  
„ИНТЕГРАЛ 
МЦГ“ Д.О.О. 
ЛОПАРЕ 

39.957,46 
КМ 6,06 %** 

2)  
„ИНСТЕЛ“ 
Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА 

40.000,00 
КМ 

18,81 

%** 

3)  
„ТЕХНОМЕТАЛ“ 
Д.О.О. 
ВЛАСЕНИЦА 

42.578,44 
КМ 0 % 

4)  
„ГМ - ПРОМ“ 
Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА 

42.685,60 
КМ 0 % 

5)  
„ПАПИЛОН“ 
Д.О.О. КОРАЈ - 
ЧЕЛИЋ 

60.901,30 
КМ 0 % 

 

** Означава приближну вриједност 
процентуалног умањења након заокруживања 
на двије децимале. 
 
Из наведених разлога, примјеном одредби 
члана 64. став 1) тачка (б) Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14) одлучено је као у диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Сваки понуђач који има легитимни интерес у 
предметном поступку јавне набавке, а који 
сматра да је Уговорни орган у току поступка 
прекршио једну или више одредби Закона о 
јавним набавкама има право уложити жалбу у 
писаној форми у року од 10 (десет) дана од 
дана пријема ове Одлуке, у складу са чланом 
99. и 101. Закона о јавним набавкама. 
         
        Н А Ч Е Л Н И К 
                Радо Савић, с.р.             
Доставити: 
1. „Технометал“ д.о.о. Власеница, 
2. „ГМ - Пром“ д.о.о. Бијељина, 
3. „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре, 

4. „Папилон“ д.о.о. Корај – Челић, 
5. „Инстел“ д.о.о. Бијељина, 
6. Евиденцији и 
7. Архиви. 
________________________________________ 

 
63. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање поступка 
јавне набавке робе – Набавка вертикалне саобраћајне 
сигнализације (саобраћајни знакови са стубовима) за 
регулисање саобраћаја у улици Десанке Максимовић и 
улици Краља Петра I у насељеном мјесту Лопаре“, према 
ЈРЈН 34992200-9, Друмски знакови. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава потребних 
за реализацију јавне набавке износи 1.280,00 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: 02/5-404-28-1/21      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 24.03.2021. године      Радо Савић, с.р. 
________________________________________________
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64. 
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 робе – Набавка, 
транспорт и монтажа АБ стубова јавне 
расвјете у насељеним мјестима Прибој и Корај 
- Општина Лопаре, према ЈРЈН 34928510-6 – 
Стубови за уличну расвјету. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке износи 
6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 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: 02/5-404-29-1/21       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 24.03.2021. године  Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
 
 
 
 
 

65.  
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-27-3/21 
Датум, 24.03.2021. 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 робе – Дупликатор за 

млијеко са столом за цијеђење за потребе 
Пољопривредне задруге „Зарац“ Лопаре, одлучено је да 
се уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ЕЛЕКТРО – 
МЕХАНИКА ДД“ БРЧКО ДИСТРИКТ, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 146/21 од 23.03.2021. 
године, која је у Уговорном органу запримљена дана, 
24.03.2021. године у 14:54h и заведена под бројем: 02/5-
1123. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 5.080,00 
КМ, без ПДВ-а, односно 5.943,60 КМ, са урачунатим ПДВ-
ом (словима: петхиљададеветстотиначетрдесеттри и 
60/100 конвертибилних марака).  

 
Члан 3. 

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

Члан 4. 
 За извршење ове Одлуке задужује се и 
овлашћује Oдјељење за привреду и друштвене 
дјелатности. 
 

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 – Дупликатор за 
млијеко са столом за цијеђење за потребе 
Пољопривредне задруге „Зарац“ Лопаре покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
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404-27-1/21 од 22.03.2021. 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 5.080,00 КМ, без урачунатог 
ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен је 
понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ЕЛЕКТРО – МЕХАНИКА ДД“ БРЧКО 
ДИСТРИКТ, 22.03.2021. 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. 
________________________________________________
                
66. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-29-3/21 
Датум, 29.03.2021. 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 робе – 

Набавка, транспорт и монтажа АБ стубова 
јавне расвјете у насељеним мјестима Прибој и 
Корај - Општина Лопаре, одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„СПОРТИНГ МБ“ УГЉЕВИК, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 12/21 од 25.03.2021. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана 
29.03.2021. године и заведена под бројем 02/5-

1219. 
Члан 2. 

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

Члан 3. 
Приједлог уговора о набавци 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке робе – 
Набавка, транспорт и монтажа АБ стубова 
јавне расвјете у насељеним мјестима Прибој и 
Корај - Општина Лопаре, покренут је Одлуком 
о покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-29-1/21 од 24.03.2021. 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 „СПОРТИНГ МБ“ 
УГЉЕВИК, 24.03.2021. 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. 
________________________________________
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67.           
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-28-3/21 
Датум, 30.03.2021. 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 робе – Набавка 
вертикалне саобраћајне сигнализације 
(саобраћајни знакови са стубовима) за 
регулисање саобраћаја у улици Десанке 
Максимовић и улици Краља Петра I у 
насељеном мјесту Лопаре, одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ПРО 
ВИА“ БИЈЕЉИНА, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 03-04/21 
од 29.03.2021. године, која је у Уговорном 
органу запримљена дана 30.03.2021. године у 
10:55

h 
и заведена под бројем 02/5-1223. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
1.280,00 КМ, без ПДВ-а, односно 1.497,60 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
једнахиљадачетиристотинедеведесетседам и 
60/100 конвертибилних марака).  
 

Члан 3. 
Приједлог уговора о набавци 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке роба – Набавка 
вертикалне саобраћајне сигнализације 
(саобраћајни знакови са стубовима) за 
регулисање саобраћаја у улици Десанке 
Максимовић и улици Краља Петра I у 
насељеном мјесту Лопаре покренут је Одлуком 
о покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-28-1/21 од 24.03.2021. 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 1.280,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ПРО ВИА“ БИЈЕЉИНА, 
24.03.2021. 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. 
________________________________________
           
68. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање поступка 
јавне набавке радова на асфалтирању дијела локалног 
секундарног пута К9, према засеоку „Коса“ у насељеном 
мјесту Лопаре Село, дионица од моста до постојећих 
бетонских стаза (дужина 120,00 m1, ширина асфалта 2,60 
m1), према ЈРЈН 45233222-1 – Радови на поплочавању и 
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асфалтирању. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава потребних 
за реализацију јавне набавке износи 5.998,80 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: 02/5-404-31-1/21           Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 30.03.2021. године           Радо Савић, с.р. 
________________________________________________
                             
69. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање поступка 
јавне набавке радова на изградњи дионице асфалтног 
пута у насељеном мјесту Бобетино Брдо, засеок 
Пајкановићи, (дужине L = 92,00 m1, ширине 2,60 m1 + 2 x 
0,50 m банкине), према ЈРЈН 45233222-1 - Радови на 
поплочавању и асфалтирању. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава потребних 
за реализацију јавне набавке износи 5.996,56 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: 02/5-404-32-1/21            Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 31.03.2021. године            Радо Савић, с.р. 
________________________________________________        
                    
70. 

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 санацији и 
вањском уређењу објекта подручне Основне 
школе „Доситеј Обрадовић“ у Мјесној 
заједници Бобетино Брдо, Општина Лопаре, 
према ЈРЈН 45214210-5 – грађевински радови 
на основним школама. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке износи 
5.985,83 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. 
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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: 02/5-404-33-1/21      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 01.04.2021.             Радо Савић, с.р. 
________________________________________        
                    
71. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-30-3/21 
Датум, 01.04.2021. 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 изради 

приступа и уређењу локације око бунара 
(извора питке воде) у улици Цара Лазара у 
Лопарама одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
ЛОПАРЕ, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 39/21 од 30.03.2021. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана 01.04.2021. године у 11:10

h
 и заведена 

под бројем: 02/5-1272. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.999,92 КМ без ПДВ-а, односно 7.019,91 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљада деветнаест и 91/100 
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 приступа и уређењу локације око 
бунара (извора питке воде) у улици Цара 
Лазара у Лопарама покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-30-1/21 од 29.03.2021. 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 5.987,20 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, 
дана 29.03.2021. 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. 
________________________________________
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72. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-31-3/21 
Датум, 02.04.2021. 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 дијела локалног секундарног 
пута К9, према засеоку „Коса“ у насељеном 
мјесту Лопаре Село, дионица од моста до 
постојећих бетонских стаза (дужина 120,00 m

1
, 

ширина асфалта 2,60 m
1
) одлучено је да се 

уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 41/21 од 31.03.2021.. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана 
01.04.2021. године у 11:25

h
 и заведена под 

бројем: 02/5-1276. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.998,80 КМ без ПДВ-а, односно 7.018,60 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљадаосамнаест и 60/100 
конвертибилних марака).  
 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 
истовремено са упућивањем исте понуђачу 
који је учествовао у поступку јавне набавке 

(члан 70. став 6) Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на 
асфалтирању дијела локалног секундарног 
пута К9, према засеоку „Коса“ у насељеном 
мјесту Лопаре Село, дионица од моста до 
постојећих бетонских стаза (дужина 120,00 m

1
, 

ширина асфалта 2,60 m1) покренут је Одлуком 
о покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-31-1/21 од 30.03.2021. 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 5.998,80 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, 
дана 30.03.2021. 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. 
________________________________________
                    
73. 

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 – Набавка и 
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уградња вањске (фасадне) столарије од 
петокоморних ПВЦ профила на објекту 
подручне Основне школе „Доситеј Обрадовић“ 
у Мјесној заједници Бобетино Брдо, Општина 
Лопаре, према ЈРЈН 44221100-6 (прозори) и 
45421132-8 (уградња прозора). 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке износи 
5.986,00 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: 02/5-404-34-1/21      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 05.04.2021.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
74. 

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 локалног секундарног пута у 
насељеном мјесту Прибој (ЛСП.Т.08 Тасовци – 
Џемат), дужине = 650,00 m

1
, ширина планума 

3,00 m
1
, према ЈРЈН 45112310-1 - Радови 

насипања. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке износи 
5.996,25 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: 02/5-404-35-1/21       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 05.04.2021. године  Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
75. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-33-3/21 
Датум, 06.04.2021. 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 

и вањском уређењу објекта подручне Основне 
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школе „Доситеј Обрадовић“ у Мјесној 
заједници Бобетино Брдо, Општина Лопаре 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „GOLDEN BAU“ ЛОПАРЕ, 
након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 18/21 од 05.04.2021. године, 
која је у Уговорном органу запримљена дана 
06.04.2021. године у 11:05

h
 и заведена под 

бројем: 02/5-1338. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.985,83 КМ без ПДВ-а, односно 7.003,42 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљадатри и 42/100 конвертибилних 
марака).  
 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на 
санацији и вањском уређењу објекта подручне 
Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Мјесној 
заједници Бобетино Брдо, Општина Лопаре 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-33-1/21 од 
01.04.2021. 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 5.985,83 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „GOLDEN BAU“ ЛОПАРЕ, 
дана 01.04.2021. 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. 
________________________________________
                    
76. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-34-3/21 
Датум, 09.04.2021. 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 радова - 

Набавка и уградња вањске (фасадне) 
столарије од петокоморних ПВЦ профила на 
објекту подручне Основне школе „Доситеј 
Обрадовић“ у Мјесној заједници Бобетино 
Брдо, Општина Лопаре одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И ИНЖЕЊЕРИНГ 
„МРКАЉЕВИЋ“ Д.О.О. ЧЕЛИЋ, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 02-21/21 од 06.04.2021. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана 
06.04.2021. године у 13:29

h
 и заведена под 

бројем: 02/5-1339. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.986,01 КМ без ПДВ-а, односно 7.003,63 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљадатри и 63/100 конвертибилних 
марака).  
 



Страна 54                     Службени гласник општине Лопаре – број:  3/21             27.04.2021. 

 

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 - 
Набавка и уградња вањске (фасадне) 
столарије од петокоморних ПВЦ профила на 
објекту подручне Основне школе „Доситеј 
Обрадовић“ у Мјесној заједници Бобетино 
Брдо, Општина Лопаре покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-34-1/21 од 05.04.2021. 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 5.986,01 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, 
ПРОМЕТ И ИНЖЕЊЕРИНГ „МРКАЉЕВИЋ“ 
Д.О.О. ЧЕЛИЋ, дана 05.04.2021. 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. 
________________________________________
                     

77. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-35-3/21 
Датум, 08.04.2021. 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 уређењу 

трасе и насипању локалног секундарног пута у 
насељеном мјесту Прибој (ЛСП.Т.08 Тасовци – 
Џемат), дужине  650,00 m

1
, ширина планума 

3,00 m
1
, одлучено је да се уговор додијели 

Понуђачу УСЛУЖНО РОВОКОПАЧКА РАДЊА 
„АТЛАС“ ПЕРИЦА МИЛОВАНОВИЋ с.п. 
ПРИБОЈ, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 1/21 од 06.04.2021. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана 07.04.2021. године у 08:45

h
 и заведена 

под бројем: 02/5-1349. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.996,25 КМ без ПДВ-а (словима: петхиљада 
деветстотина деведесетшест и 25/100 
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). 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на 
уређењу трасе и насипању локалног 
секундарног пута у насељеном мјесту Прибој 
(ЛСП.Т.08 Тасовци – Џемат), дужине = 650,00 
m

1
, ширина планума 3,00 m

1 
покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-35-1/21 од 05.04.2021. 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 5.996,25 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу УСЛУЖНО РОВОКОПАЧКА 
РАДЊА „АТЛАС“ ПЕРИЦА МИЛОВАНОВИЋ 
с.п. ПРИБОЈ, дана 05.04.2021. 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. 
________________________________________
                    
78. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА    

 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-32-3/21 
Датум, 07.04.2021. 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 дионице асфалтног пута у 
насељеном мјесту Бобетино Брдо, засеок 
Пајкановићи, (дужине L = 92,00 m

1
, ширине 

2,60 m
1 

+ 2 x 0,50 m банкине) одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 43/21 од 02.04.2021. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана 
07.04.2021. године у 11:03

h
 и заведена под 

бројем: 02/5-1359. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.996,56 КМ без ПДВ-а, односно 7.015,98 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљада петнаест и 98/100 
конвертибилних марака).  
 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на 
изградњи дионице асфалтног пута у 
насељеном мјесту Бобетино Брдо, засеок 
Пајкановићи, (дужине L = 92,00 m

1
, ширине 

2,60 m
1 

+ 2 x 0,50 m банкине) покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-32-1/21 од 31.03.2021. 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 5.996,56 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, 
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дана 31.03.2021. 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. 
________________________________________
                     
79. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке услуга израде 
енергетског елабората референтног стања 
јавне расвјете на подручју Општине Лопаре, 
према ЈРЈН 71200000-0, Архитектонске и 
сродне услуге. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке износи 
5.970,00 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 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: 02/5-404-36-1/21         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 09.04.2021. године    Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                          
80.      

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Покреће се поступак јавне набавке 
услуга машинског сјечења и тарупирања 
шибља и осталог растиња поред локалних и 
некатегорисаних путева на подручју Општине 
Лопаре, према ЈРЈН 90000000-7, услуге у 
области отпадних вода, отпада, чишћења и 
животне средине. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребни за реализацију јавне набавке износи 
5.875,00 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 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: 02/5-404-37-1/21       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 13.04.2021. године  Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                               
81. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА    

 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-36-3/21 
Датум, 14.04.2021. 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 израде 

енергетског елабората референтног стања 
јавне расвјете на подручју Општине Лопаре, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
„АГМ ЕНЕРГИЈА“ д.о.о. ДРУШТВО ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГИЈЕ САРАЈЕВО – 
НОВИ ГРАД, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 037-21 од 09.04.2021. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана, 13.04.2021. године у 10:53

h
 и заведена 

под бројем: 02/5-1464. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.970,00 КМ, без ПДВ-а 
(петхиљададеветстотинаседамдесет и 00/100 
конвертибилних марака). Изабрани понуђач 
није ПДВ обвезник. 
 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке услуга израде 
енергетског елабората референтног стања 
јавне расвјете на подручју Општине Лопаре, 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-36-1/21 од 
09.04.2021. 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 5.970,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу „АГМ ЕНЕРГИЈА“ ДРУШТВО ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГИЈЕ САРАЈЕВО – 
НОВИ ГРАД, дана 09.04.2021. 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. 
________________________________________
                    
82. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  
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I 
 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке радова на уређењу 
меморијалног центра у Мјесној заједници 
Пукиш, локалитет „Стара вода“ - Општина 
Лопаре, према ЈРЈН 45212314-0 – грађевински 
радови на историјском споменику или спомен 
дому. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке износи 
5.987,00 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: 02/5-404-38-1/21          Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 20.04.2021. године     Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
83. 

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 изградњи 
соларне расвјете на градском шеталишту у 

насељеном мјесту Лопаре, према ЈРЈН 
45315600-4 – радови на нисконапонским 
инсталацијама. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке износи 
5.978,00 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: 02/5-404-39-1/21         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 21.04.2021. године    Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                               
84. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-38-3/21 
Датум, 23.04.2021. 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 уређењу 
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меморијалног центра у Мјесној заједници 
Пукиш, локалитет „Стара вода“ - Општина 
Лопаре одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „GOLDEN BAU“ ЛОПАРЕ, 
након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 25/21 од 22.04.2021. године, 
која је у Уговорном органу запримљена дана 
23.04.2021. године у 12:10

h
 и заведена под 

бројем: 02/5-1594. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.987,00 КМ без ПДВ-а, односно 7.004,79 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљадачетири и 79/100 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 
уређењу меморијалног центра у Мјесној 
заједници Пукиш, локалитет „Стара вода“ - 
Општина Лопаре покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-38-1/21 од 20.04.2021. 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 5.987,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „GOLDEN BAU“ ЛОПАРЕ, 
дана 21.04.2021. 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. 
________________________________________
                     
85. 

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 медијског 
праћења и информисања у електронским 
медијима, као и оглашавање у дневним 
новинама за потребе Општинске управе 
општине Лопаре, према ЈРЈН 79342200-5, 
Услуге рекламирања. 
   

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. 
  

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 
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гласнику општине Лопаре“. 
 
 

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

 
 
Број: 02/5-404-40-1/21       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 26.04.2021. године  Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                                       
86. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-39-3/21 
Датум, 26.04.2021. 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 соларне расвјете на градском 
шеталишту у насељеном мјесту Лопаре 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „GOLDEN BAU“ ЛОПАРЕ, 
након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 28/21 од 22.04.2021. године, 
која је у Уговорном органу запримљена дана 
23.04.2021. године у 12:15

h
 и заведена под 

бројем: 02/5-1595. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.978,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.994,26 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
шестхиљададеветстотинадеведесетчетири и 
26/100 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 соларне расвјете на градском 
шеталишту у насељеном мјесту Лопаре 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-39-1/21 од 
21.04.2021. 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 5.978,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „GOLDEN BAU“ ЛОПАРЕ, 
дана 22.04.2021. 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. 
________________________________________
                     
87. 

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 
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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 санацији и 
асфалтирању пута (улица Бегића махала) у 
Мјесној заједници Корај, на потезу од вјерског 
објекта (џамије) до новог асфалта (улаз у 
мјесну амбуланту), према ЈРЈН: 45233142-6, 
радови на поправку цеста. 

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

 
II 

Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке износи 
19.230,77 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке биће обезбјеђена од стране 
Министарства за рад, социјалну политику и 
повратак у Влади Тузланског кантона, на 
основу Одлуке, број: 09/1-32-011780/20 од 
09.06.2020. године.  
 

III 
Поступак јавне набавке ће се 

спровести путем Отвореног поступка јавне 
набавке у складу са одредбама Закона о 
јавним набавкама, као и подзаконским 
прописима и другим актима. 

Поступак јавне набавке ће спровести 
Комисија за јавне набавке, која ће се 
именовати посебним рјешењем. 

 
IV 

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

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/5-404-41-1/21         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 27.04.2021. године    Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                                              
           

88. 
               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, Недељку 
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“. 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-1022/21        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 17.03.2021.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
89. 
            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, Душану 
Глигоревићу из Прибоја за трошкове лијечења. 

 
II 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 

http://www.ejn.gov.ba/
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Одјељење за финансије. 
 

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

 
 

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

 
Број: 02/1-833/21         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 19.03.2021.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
90. 
            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, Биљани 
Бијелић из Лопара за трошкове лијечења. 

 
II 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-675/21        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 22.03.2021.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 

91. 
               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, Драгиши 
Перићу из Милиног Села за трошкове 
лијечења. 

II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-133/21        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 22.03.2021.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 

 
92. 
              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, Лаки Јекићу 
из Милиног Села 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: 02/1-1185/21       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 22.03.2021.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 

93. 
            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, Драги 
Петковићу из Подгогре 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: 02/1-529/21         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 23.03.2021.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 

94. 
             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, Ики Којићу 
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: 02/1-161/21         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 23.03.2021.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 

 
95. 
             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. 
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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: 02/1-1300/21       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 08.04.2021.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 

96. 
            На основу члана 43. Закона о буџетском 
систему Републике Српске – Пречишћени 
текст („Службени гласник РС“, број: 52/14, 
103/15, и 15/16), члана 67. и 88. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-1036/21       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 08.04.2021.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 

97. 
           На основу члана 43. Закона о буџетском 
систему Републике Српске – Пречишћени 
текст („Службени гласник РС“, број: 52/14, 
103/15, и 15/16), члана 67. и 88. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 

Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-1371/21       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 08.04.2021.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 

98. 
             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, Сретену 
Савићу из Пирковаца за трошкове лијечења. 

 
II 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 

               Ова Одлука ступа на снагу даном 



Страна 65                     Службени гласник општине Лопаре – број:  3/21             27.04.2021. 

 

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: 02/1-1372/21       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 08.04.2021.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 

99. 
            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, Ангелини 
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: 02/1-1716/21       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 09.04.2021.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 

100. 
             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 
84,00 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: 02/1-400-1/5      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 15.04.2021.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 

101. 

             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, Бори 
Остојићу из Лопаре Села за трошкове 
лијечења. 

II 
              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 

               Ова Одлука ступа на снагу даном 
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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: 02/1-834/21         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 16.04.2021.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 

102. 
            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, Сузани 
Радовановић 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: 02/1-1266/21       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 22.04.2021.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 

103. 
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 42. став 1. тачка 1. подтачкa 
1.1. Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста Општинске 
управе општине Лопаре  (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 14/17, 1/18, 6/18, 5/19, 
7/19, 2/20, 5/20, 6/20, 1/21 и 2/21), услови 
радног мјеста ''1.1. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА'' 
мијењају се и гласе: 
 
''Услови: -завршен четворогоди- 

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

- 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 5. Правилника 
мијења се и гласи гласи:  

 
''5. СТРУЧНА СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНЕ 

5.1. Самостални стручни сарадник за 

послове јавних набавки - координатор Службе 
 

Категорија:  - пета категорија 

 

Звање:   - самостални стручни   

                                           сарадник звања  другог                                     

 

Опис послова:  - организује рад Стручне 

службе начелника 

општине и брине се о 

извршавању послова и 

задатака, 

 - остварује сарадњу са 

начелницима одјељења, 

одсјека и служби, 

- остварује сарадњу са 

републичким органима, 

 - припрема годишњи план 
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јавних набавки на 

приједлог ресорних 

одјељења и на основу 

плана капиталних 

инвестиција и предлаже га 

Начелнику општине, 

- води поступак јавне 

набавке (одлуке, 

обавјештења, општи дио 

тендерске документације и 

други акти) 

  - врши одговарајуће      

  припреме за рад    

  Комисије за јавне  

  набавке, као       секретар  

  Комисије, 

                                            - припрема општи дио     

                                            тендерске документа-               

                                            ције за јавне набавке  

                                            из области грађевина-   

                                            рства и других      

                                            пројеката инфрастру-    

                                            ктуре, а у сарадњи са    

                                            ресорним одјељењима                                                  

                                           припрема тендерску  

                                           документацију за  

                                           набавку роба и услуга  

                                           за потребе Општинске  

                                           управе, 

- припрема приједлоге 

уговора у поступку 

реализације јавних 

набавки роба, услуга и 

радова, организује њихово 

закључивање и доставу 

уговорним странама, 

- припрема акте за 

рјешавање о приговорима 

и жалбама понуђача на 

одлуке и друге акте у 

поступку јавне набавке, 

- сарађује са Агенцијом за 

јавне набавке и 

Канцеларијом за 

рјешавање жалби, у 

жалбеном поступку пред 

другостепеним органом, 

- прати прописе везане за 

јавне набавке и 

присуствује семинарима и 

другим облицима 

едукације из предметне 

области, 

- доставља службенику за 

информациону 

технологију обавјештења и 

друге акте у вези са јавним 

набавкама у електронској 

форми, 

- подноси потребне 

информације и извје- 

штаје Начелнику и 

Скупштини општине, 

- врши и друге послове по 

налогу 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 

друштвеног смјера или 

први циклус студија са 

остварених најмање 240 

ECTS бодова, 

- најмање двије године 

радног искуства у 

траженом степену 

образовања и 

- положен стручни испит    

за рад у општинској  

управи. 

 

 

Број 

извршилаца:  - 1 извршилац 

 
 

5.2. Самостални стручни сарадник за 

послове Начелника општине 
 

Категорија:  - пета категорија 

Звање:   - самостални стручни   
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                                            сарадник трећег звања  

 

Опис послова: - прегледа приспјеле акте 

и друге  материјале, те са 

истим упознаје Начелника 

општине и предлаже начин 

њиховог рјешавања, 

- врши израду нацрта и 

приједлога одлука, 

рјешења, закључака и 

других аката које доноси 

Начелник општине, а које 

не припремају друге 

организационе јединице 

Општинске управе, 

- стара се о објављивању 

аката које доноси 

Начелник општине,  

- учествује у раду комисија 

и других радних тијела 

које именује Начелник, 

- припрема за Начелника 

нацрте програма рада и 

извјештај о раду, 

- учествује у изради 

нормативних аката које 

доноси Начелник, 

- прати реализацију 

закључака са колегија које 

организује Начелник, 

- на захтјев Одјељења за 

привреду и друштвене 

дјелатности учествује у 

процесу стратешког 

планирања, доставља 

статистичке и друге 

податаке којима 

располаже, 

- на захтјев Одјељења за 

привреду и друштвене 

дјелатности доставља 

информације о екстерним 

актерима са којима 

директно сарађује, 

- на захтјев Одјељења за 

привреду и друштвене 

дјелатности доставља 

информације потребне за 

израду трогодишњег плана 

имплементације 

Стратегије развоја и 

учествује у његовој 

изради, 

- на захтјев Одјељења за 

привреду и друштвене 

дјелатности доставља 

информације и извјештаје 

о напретку имплемента-

ције пројеката за које је 

задужена Стручна служба, 

                                              - ради и друге послове         

                                               по налогу координа- 

                                                тора Службе и  

                                                Начелника. 

 

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 

правног или економског 

смјера или први циклус 

студија са остварених 

најмање 240 ECTS бодова, 

- најмање једна година 

радног искуства у 
траженом степену 

образовања и 

- положен стручни испит     

за рад у општинској 

управи. 

 

Број 

извршилаца:  - 1 извршилац 

 

 
5.3. Стручни сарадник за скупштинске 

послове 

 

Категорија:  - седма категорија 

 

Звање:   - стручни сарадник трећег     

                                            звања  



Страна 69                     Службени гласник општине Лопаре – број:  3/21             27.04.2021. 

 

 

Опис послова:  - ради на стручним   

                                             пословима за потребе  

                                            Скупштине, 

- помаже у изради нацрта 

аката које доноси 

Скупштина,  

- припрема, у договору са 

предсједницима радних 

тијела, материјале за радна 

тијела Скупштине,  

- помаже у изради нацрта 

закључака које доносе 

радна тијела Скупштине, 

- брине се о извршавању 

закључака радних тијела, 

иинформише предсједнике 

о предузетим мјерама ради 

извршавања закључака, 

- припрема извјештаје 

радних тијела за 

Скупштину, 

- помаже Секретару око 

припреме и отпреме 

материјала одборницима, 

- учествује у припремању 

сједница Скупштине 

општине, 

- по потреби присуствује 

сједницама клубова 

одборника, учествује у 

спровођењу јавне расправе 

по одлуци Скупштине, 

- сарађује са другим 

организационим 

јединицама Општинске 

управе приликом израде 

материјала за Скупштину, 

- ради на изради записника 

са сједнице Скупштине, 

- помаже у изради 

приједлога закључака, 

смјерница, препорука које 

усвоји Скупштина,  

- израђује нацрте рјешења 

за Скупштину у сарадњи 

са Општинском управом,  

- ради на стручним 

пословима за потребе 

Скупштине, 

- присуствује сједницама 

Скупштине, 

- ради и друге послове по 

налогу координатора 

Службе и Начелника 

 

Сложеност: - рутински послови са 

великим бројем 

међусобно повезаних 

задатака у којима се 

примјењују једноставно и 

прецизно утврђене методе 

рада и поступци 

 

Самосталност: - самосталност у раду 

ограничена је надзором и 

помоћи непосредног 

руководиоца у рјешавању 

стручних питања 

 

Одговорност: - одговара за правилну 

примјену метода рада, 

поступака или стручних 

техника 

 

Пословна 

комуникација: - контакти унутар основне 

и унутрашње организа- 

ционе јединице у којој је 

систематизовано радно 

мјесто 

 

Врста послова:  - административно-  

                                            технички, оперативно- 

                                            технички 

 

Статус:   - општински службеник, 

 

Услови: - средња стручна спрема у 

четворогодишњем 

трајању, 

- најмање шест мјесеци 

радног искуства у 

траженом степену 

образовања и 

- положен стручни испит            

за рад у општинској 

управи. 

 

Број 

извршилаца:  - 1 извршилац 

 

 
5.4. Tехнички секретар Предсједника 

 

Категорија:  - 

Звање:   - 

 

Опис послова: - обавља административно 

техничке послове за 

Скупштину и њене 

функционере, 

- ради на пословима 

пријема и отпреме 

предмета, 

- води евиденцију 

примљених предмета и 

аката упућених 

Скупштини, Предсједнику 

и Потпредсједнику, 

- врши евидентирање 
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предмета у доставну 

књигу, 

- помаже на паковању и 

отпремању материјала 

одборницима и другим 

лицима која присуствују 

Скупштини, 

- врши препис, куцање и 

умножавање материјала за 

Скупштину, 

- бира, прима и прослеђује 

телефонске позиве за 

Предсједника, 

Потпредсједника и 

секретара СО-е,  

- врши и друге послове по 

налогу координатора 

Службе и Начелника, 

 

Сложеност: - рутински послови са 

великим бројем 

међусобно повезаних 

задатака у којима се 

примјењују једноставно и 

прецизно утврђене методе 

рада и поступци 

 

Самосталност: - самосталност у раду 

ограничена је надзором и 

помоћи непосредног 

руководиоца у рјешавању 

стручних питања 

 

Одговорност: - одговара за правилну 

примјену метода рада, 

поступака или стручних 

техника  

 

Пословна 

комуникација: - контакти унутар основне 

и унутрашње организа- 

ционе јединице у којој је 

систематизовано радно 

мјесто 

 

Врста послова:  -  помоћни послови 

 

Статус:   - намјештеник 

 

Услови: - средња стручна спрема 

III или IV степена, 

- дактилографски курс, 

- најмање шест мјесеци 

радног искуства на 

истим или сличним 

пословима. 

 

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: 02/1-014-32/21 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 15.04.2021.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________
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