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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 7. 
Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 
95/11, 60/15, 18/16 и 107/19) и члана 36. 
Статута општине Лопаре општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“ број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре на 6. 
редовној сједници, одржаној дана 24.06.2021. 
године,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању посебног интереса општине 
Лопаре за реализацију пројекта изградње 

Рециклажног дворишта 
 
I 
 

Утврђује се да је од посебног интереса 
за општину Лопаре реализација пројекта 
изградње Рециклажног дворишта у Прибоју, 
општина Лопаре. 

II 
 

У складу са чланом 1. Ове одлуке 
преноси се без накнаде право својине на 

непокретностима означеним као к.п.бр. 90/10, 
укупне површине од 2000 м

2
, уписана у лист 

непокретности број 479 К.О. Прибој са општине 
Лопаре на ЈКП „Чистоћа“  д.о.о. Лопаре, а све у 
сврху изградње Рециклажног дворишта. 

 
III 
 

 Oвлашћује се Начелник општине 
Лопаре, да по прибављеном мишљењу 
Правобранилаштва Републике Српске, 
сједиште Замјеника у Бијељини, може код 
овлаштеног нотара закључити уговор о 
преносу непокретности из тачке 2. ове одлуке. 
 

IV 
 

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

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

 
 
Број: 01/1-022-1-79/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум,24.06.2021.      СКУПШТИНЕОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р.  
________________________________________                                                                                     
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2. 
            На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16 и 36/19), члана 348. став 7. 
Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 
95/11, 60/15, 18/16 и 107/19) и члана 36. 
Статута општине Лопаре општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“ број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре на 6. 
редовној сједници, одржаној дана 24.06.2021. 
године,  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању посебног интереса општине 
Лопаре за реализацију пројекта изградње 

Сортирнице  
 
I 
 

Утврђује се да је од посебног интереса 
за општину Лопаре реализација пројекта 
изградње  Сортирнице у Прибоју, општина 
Лопаре. 

 
II 
 

У складу са чланом 1. Ове одлуке 
преноси се без накнаде право својине на 
непокретностима означеним као к.п.бр. 89/2, 
укупне површине од 3000 м

2
, уписана у лист 

непокретности број 479 К.О. Прибој са општине 
Лопаре на ЈКП „Чистоћа“ д.о.о. Лопаре, а све у 
сврху изградње Сортирнице. 

 
III 
 

 Oвлашћује се Начелник општине 
Лопаре, да по прибављеном мишљењу 
Правобранилаштва Републике Српске, 
сједиште Замјеника у Бијељини, може код 
овлаштеног нотара закључити уговор о 
преносу непокретности из тачке 2. ове одлуке. 
 

IV 
 

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

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

 
 
Број: 01/1-022-1-80/21        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум,24.06.2021.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                             Миленко Ристић, дипл. ецц. 
________________________________________ 
                                                                                       

3. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16 и 36/19), члана 348. став 3. 
тачка в) и став 7. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
124/08, 3/09, 95/11, 60/15, 18/16 и 107/19) и 
члана 36. Статута општине Лопаре општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“ 
број: 6/17), Скупштина општине Лопаре на 6. 
редовној сједници, одржаној дана 24.06.2021. 
године,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању посебног значаја општине 
Лопаре за реализацију пројекта изградње 

објеката за сједиште управе и смјештај 
опреме ЈКП „Чистоћа“ д.о.о. Лопаре 

 
I 

Утврђује се да је од посебног значаја 
општине Лопаре реализација пројекта 
изградње објеката за сједиште управе и 
смјештај опреме ЈКП „Чистоћа“ д.о.о. Лопаре. 

 
II 

У складу са чланом 1. Ове одлуке 
оснива се право грађења у корист ЈКП 
„Чистоћа“ д.о.о. Лопаре на непокретностима 
означеним као к.п.бр. 1048/2 у површини 4531 
м

2
 и к.п.бр. 1048/4 у површини од 1035 м

2
, 

уписане у лист непокретности број 192 К.О. 
Пирковци са правом својине у корист  општине 
Лопаре са дијелом 1/1, а све у сврху изградње 
објеката за сједиште управе и смјештај опреме 
ЈКП „Чистоћа“ д.о.о. Лопаре. Право грађења 
оснива се без накнаде 

 
III 

 Oвлашћује се Начелник општине 
Лопаре, да по прибављеном мишљењу 
Правобранилаштва Републике Српске, 
сједиште Замјеника у Бијељини, може код 
овлаштеног нотара закључити уговор о 
оснивању права грађења на непокретностима 
из тачке 2. ове одлуке. 
 

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

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

 
Број: 01/1-022-1-81/21      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум,24.06.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                     Миленко Ристић, дипл. ецц , с.р. 
________________________________________                                                                                       
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4. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и члана 36. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 6/17), Скупштина општине 
Лопаре на 6. редовној сједници одржаној дана 
24.06.2021. године, д о н о с и: 

 
О Д Л У К У 

о стављању ван снаге Рјешења о 
именовању директора 

ЈУ Центар за социјални рад Лопаре 
 
I 
 

           Ставља се ван снаге Рјешење о 
именовању директора ЈУ Центар за социјални 
рад Лопаре Дејана Марковића број: 01/1-022-1-
48/21, које је Скупштина општине донијела на 
5. сједници одржаној дана 22.04.2021. године. 

 
II 

 
Рјешење из тачке I ове одлуке се 

ставља ван снаге у складу са Актом 
Министарства здравља и социјалне заштите 
Републике Српске број: 11/05-111-42/20 од 
04.05.2021. године, којим је утврђено да 
конкурс за избор и именовање директора ЈУ 
Центар за социјални рад Лопаре није расписан 
у складу са чланом 87. Закона о социјалној 
заштити. 

 
III 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а 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: 01/1-022-1-82/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.06.2021.     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 4. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 25/03, 41/03 и 104/06) и члана 
36. Статута општине Лопаре („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 6/17), 
Скупштина општине Лопаре на 6. сједници 
одржаној 24.06.2021. године, д о н о с и  

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

Јавне установе Центар за социјални рад 
Лопаре 

 
           Дејан Марковић, дипломирани правник 
из Лопара, именује се за вршиоца дужности 
директора Јавне установе Центар за социјални 
рад Лопаре, до окончања поступка јавне 
конкуренције. 
           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 6. 
сједници, 24.06.2021. године донијела Одлуку 
о стављању ван снаге Рјешења о именовању 
директора ЈУ Центар за социјални рад Лопаре. 
Како је мјесто директора ЈУ Центар за 
социјални рад Лопаре остало упражњено, до 
окончања поступка Јавног конкурса за избор и 
именовање директора, у складу са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске, Комисија за 
избор и именовања је на сједници одржаној 
дана 24.06.2021. године предложила да се за 
вршиоца дужности директора ЈУ Центра за 
социјални рад Лопаре до окончања поступка 
јавне конкуренције именује Дејан Марковић 
дипломирани правник из Лопара.  
           Скупштина општине Лопаре на 6. 
сједници одржаној 24. јуна 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: 01/1-022-1-83/21       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 24.06.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                             

 
6. 
           На основу члана 8. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима („Службени гласник  Републике 
Српске“, број: 25/03, 41/03 и 104/06), члана 18. 
Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“: број 68/07, 109/12 
и 44/16), члана 87. Закона о социјалној 
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заштити („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20) и 
члана 1. Одлуке о расписивању Јавног 
конкурса за избор и именовање директора у 
јавним установама чији је оснивач општина 
Лопаре, број: 01/1-022-1-18/21 од 04.02.2021. 
године,  Скупштина општине Лопаре,                
р а с п и с у ј е  
 

 ЈАВНИ КОНКУРС 
за избор и именовање  директора Jавнe 

установe Центар за социјални рад Лопаре 
 
 

I   Скупштина општине Лопаре расписује 
Јавни конкурс за избор и  именовање: 

      - директора ЈУ Центар за социјални рад 
Лопаре. 
 

II   Опис послова: 
Директор руководи установом, представља и 
заступа установу и одговоран је за законитост 
њеног рада. Директор извршава и друге 
послове утврђене законом и статутом 
установе. 
 
III Мандат:  
Директор се именује  на период од четири (4) 
године.  
 
IV Општи услови за кандидате су: 
            -     да су држављани РС или БиХ, 
            -     да су старији од 18 година, 
            -     да нису отпуштени из државне 
службе на било којем нивоу власти у БиХ 
(било   
                  на  нивоу државе или ентитета) као 
резултат дисциплинске мјере у периоду од  
                  три године прије дана објављивања 
упражњене позиције, 

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

- да се против истих не води 
кривични поступак,  

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

           -     да имају општу здравствену 
способност. 
 
V Посебни услови и критерији за кандидате 
су:. 

1.1 Посебни услови за кандидате за 
директора ЈУ Центар за социјални рад 
Лопаре су:  
- Висока стручна спрема – лица која су 

стекла образовање првог циклуса у 
трајању од најмање три, а највише 
четири године и вреднују се са најмање 
180, односно  240 ECTS бодова, 
односно имају стручну спрему према 
закону који регулише високо 
образовање одговарајућег усмјерења и 
то: дипломирани социјални радник, 
дипломирани правник, дипломирани 
психолог, дипломирани социолог, 
дипломирани специјални педагог, 
дипломирани дефектолог 
(дипломирани социјални едукатор и 
рехабилитатор), менаџер социјалне 
политике и социјалне заштите, као и 
лица која имају високу стручну спрему 
економског усмјерења, 

- најмање 5 година радног искуства у 
струци,     

- положен стручни испит за рад у 
органима управе.  

-   

VI  Сукоб интереса 

Кандидати не могу обављати дужности, 

активности или бити на положају који их 

доводи до сукоба интереса у складу са 

Законом о спречавању сукоба интереса у 

органима власти  Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

73/08 и 52/14), Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 25/03, 41/03 и 104/06) и Законом 

о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 

44/16). 

VII Потребна документа 

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни 

доставити доказе о испуњавању општих и 

посебних услова: 

- увјерење о држављанству, 

- извод из матичне књиге рођених, 

- фотокопија ЛК, 

- овјерену изјаву да нису отпуштени из 

државне службе на било којем нивоу 

власти у БиХ, на основу дисциплинске 

мјере, 

- овјерену изјаву да се на њих не односи 

одредба члана IX став 1. Устава БиХ, 
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- увјерење о невођењу кривичног 

поступка које није старије од шест 

мјесеци, 

- увјерење о некажњавању / 

неосуђиваности које није старије од 

шест мјесеци,  

- овјерену изјаву да нису у сукобу 

интереса, 

- овјерену копију дипломе, 

- доказ о радном искуству, 

- увјерење о општој здравственој 

способности. 

 

VIII Рок 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања. 
Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном 
гласник Републике Српске“  и Дневном листу 
„НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ“. 
Рок за подношење пријава рачуна се од дана 
посљедњег објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. 
 

IX  Остале одредбе 

Са кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија 

за спровођење јавних конкурса за избор и 

именовање органа управљања јавних 

установа и предузећа чији је оснивач општина 

Лопаре именована Рјешењем број: 01/1-022-1-

17/21 од 04.02.2021. године ће обавити 

интервју и сачинити приједлог ранг листе. 

Коначну одлуку о именовању доноси 

Скупштина  општине. 

Пријаве се могу доставити лично или путем 

поште на адресу: 

Општина Лопаре, Цара Душана 143, 75 240 

Лопаре, Скупштина општине, са назнаком 

„Комисија за  спровођење поступка по јавним 

конкурсима  за избор и  именовање органа 

управљања јавних установа и предузећа чији 

је оснивач општина Лопаре ''. 

 
Број:01/1-022-1-84/21ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Датум:24.06.2021.  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), члана 155. Закона 
о службеницима и намјештеницима у органима 
јединице 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 6. сједници 
одржаној 24.06.2021. године, д о н о с и 

 
О Д Л У К У  

о расписивању Јавног конкурса за 
именовање предсједника и чланова 
Oдбора за жалбе општине Лопаре 

 
I 

Овом одлуком  регулишу се услови и 
поступак избора предсједника и два члана 
Одбора за жалбе општине Лопаре.   

 
II 

Опис послова Одбора за жалбе:  
Одбор за жалбе одлучује  у другом 

степену о жалбама учесника јавног конкурса у 
поступку запошљавања у општинску управу, о 
жалбама које се односе на статусна питања 
службеника, као и о другим жалбама 
утврђеним Законом и Пословником о раду.  
 

III  
Кандидати морају испуњавати 

сљедеће опште и посебне услове:  
Општи услови су:  

1. да је држављанин Републике Српске, 
односно Босне и Херцеговине,  
2. да је старији од 18 година,  
3. да има општу здравствену способност,  
4. да није осуђиван за кривично дјело на 
безусловну казну затвора од најмање  
    шест мјесеци, или за кривично дјело које га 
чини неподобним за обављање  
    послова у управи јединице локалне 
самоуправе, и  
5. да није отпуштен из органа управе - као 
резултат дисциплинске мјере на било  
    коме нивоу власти у БиХ - три године прије 
објављивања конкурса.  
 

Посебни услови су:  
1. да има четворогодишњи студиј са звањем 
дипломирани правник или први  
    циклус студија - дипломирани правник са 
најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,  
2. да има најмање пет година радног искуства 
у траженом степену образовања,  
3. да има положен стручни испит за рад у 
органима управе, или положен  
    правосудни испит, и  
4. да има доказане резултате рада на ранијим 
пословима, и посједовање  
    организационих способности.  
 
У Одбор се не могу именовати лица запослена 
у Општинској управи. 
  

IV  
Предсједника и чланове Одбора за 
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жалбе - именује Скупштина општине Лопаре, 
на мандатни период од четири (4) године.  

 
V 

Поступак избора кандидата спровешће 
комисија за избор,  именована од стране 
Скупштине општине Лопаре, у складу са 
Законом о службеницима и намјештеницима у 
оранима јединице локалне самоуправе.  

Комисија је дужна да изврши контролу 
испуњавања услова из јавног конкурса - за 
пријављене кандидате, обави улазни интервју 
са кандидатима који испуњавају услове 
конкурса, и утврди редослијед кандидата - 
према критеријима које ће Комисија утврдити 
прије интервјуа.  

 
VI   

Након ступања на снагу ове одлуке, 
биће објављен Јавни конкурс за именовање  
предсједника и чланова одбора за жалбе 
општине Лопаре, који чини саставни дио ове 
одлуке.  
 

VII  
 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: 01/1-022-1-85/21      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 24.06.2021.    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 155. Закона 
о службеницима и намјештеницима у органима 
јединице 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, објављује 

 
Ј А В Н И   К О Н К У Р С 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЈЕДНИКА И 
ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ 

ЛОПАРЕ 
 
I – Скупштина општине Лопаре расписује јавни 
конкурс за предсједника и два члана Одбора 
за жалбе општине Лопаре (у даљем тексту: 
Одбор) 
 
II - Опис послова: 

Одбор одлучује  у другом степену о жалбама 
учесника јавног конкурса у поступку 
запошљавања у општинску управу, о жалбама 
које се односе на статусна питања службеника, 
као и о другим жалбама утврђеним Законом и 
Пословником о раду.  
 
III -  Мандат: 
Предсједника и чланове Одбора  именује 
Скупштина општине Лопаре,  на мандатни  
период од четири (4) године. 
 
IV - Статус: 
Предсједник и чланови Одбора за жалбе 
немају статус службеника и намјештеника у 
Општинској управи општине Лопаре. 
Предсједник и чланови Одбора имају право на 
накнаду за рад чија висина се утврђује 
осебном одлуком Скупштине општине Лопаре. 
 
V - Општи услови за именовање: 
1. да је држављанин Републике Српске, 
односно Босне и Херцеговине, 
2. да је старији од 18 година, 
3. да има општу здравствену способност, 
4. на није осуђиван за кривично дјело на 
безусловну казну затвора од најмање шест 
мјесеци или за кривично дјело које га чини 
неподобним за обављање  послова у 
административној служби општине,  
5. да није отпуштен из органа управе као 
резултат дисциплинске мјере на било  којем 
ниову власти у БиХ три године прије 
објављивања конкурса, 
6. да се на њега не односе одредбе члана IX 
став 1. Устава БиХ,  
 
VI  - Посебни услови и критеријуми за 
именовање: 
1. да има завршен четворогодишњи студиј са 
звањем дипломирани правник или први циклус 
студија - дипломирани правник са најмање 240 
ECTS бодова или еквивалент, 
2. да има најмање пет година радног искуства 
у траженом степену образовања, 
3. да има положен стручни испит за рад у 
органима управе или положен правосудни 
испит и 
4. доказани резултати рада на ранијим 
пословима и посједовање организационих 
способности. 
За члана Одбора не могу бити именована лица 
која су запослена у Општинској управи 
општине Лопаре. 
 
VII  - Сукоб интереса: 
Кандидат не може обављати дужност, 
активности или бити на положају који доводи 
до сукоба интереса у складу са Законом о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске ("Службени 
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гласник Републике Српске", бр. 41/03, 41/03 и 
104/06), Законом о спречавању сукоба 
интереса у органима власти Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", бр. 
73/08) и другим законима. 
 
VIII - Потребна документа: 
Кандидати достављају пријаву у којој ће 
назначити за коју од позиција се пријављују 
(предсједника или члана Одбора или за обје 
позиције). 
 
Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни 
приложити доказе о испуњавању општих и 
посебних услова, у оригиналу или овјереној 
копији: 
1. Увјерење о држављанству (не старије од 6 
мјесеци),  
2. Извод из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 мјесеци), 
3. Љекарско увјерење о општој здравственој 
способности (не старије од 6 мјесеци),  
4. Увјерење да се не води кривични поступак 
(не старије од 3 мјесеца), 
5. Увјерење да није осуђиван за кривично 
дјело на безусловну казну затвора од најмање 
6  мјесеци или за кривично дјело које их чини 
неподобним за обављање послова у  
општинској управи (не старије од 6 мјесеци), 
6. својеручно потписану и овјерену изјаву да 
није отпуштен из органа управе као резултат 
дисциплинске мјере на било којем нивоу 
власти у БиХ три године прије  
    објављивања конкурса, или својеручно 
потписану и овјерену изјаву да није био 
запослен у органу управе на било којем нивоу 
власти у БиХ, 
7. својеручно потписану и овјерену изјаву да се 
на њега не односе одредбе члана  IX став 1. 
Устава БиХ, 
8. диплому о завршеном четворогодишњем 
студију са звањем дипломирани  правник или 
завршеним првим циклусом студија - 
дипломирани правник са најмање 240 ECTS 
бодова, (овјерена копија) 
9. доказ о радном искуству у траженом степену 
образовања, 
10. увјерење о положеном стручном испиту за 
рад у органима управе или положеном 
правосудном испиту, 
11. биографију о кретању у служби. 
 
IX - Поступак за избор: 
Контрола испуњености услова и улазни 
интервјуи са кандидатима који уђу у ужи избор 
спровешће се у року од 30 дана од дана истека 
рока за пријављивање кандидата. 
Са сваким кандидатом који уђе у ужи избор, 
Комисија за избор ће обавити улазни интервју, 
о чему ће кандидати бити благовремено 
обавијештени, на адресу коју су означили у 

пријави.  
Поступак именовања предсједника и чланова 
Одбора за жалбе окончаће се у року од 30 
дана од дана достављања приједлога 
Комисије за избор. 
Лични подаци подносиоца пријаве су тајни и 
могу се прикупљати и обрађивати само у 
складу са Законом о заштити личних података 
("Службени галсник БиХ", бр. 49/06 и 76/11). 
Све остале информације су јавне и доступне. 
 
X - Рок и место за подношење пријава: 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
задњег објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. У пријави обавезно 
навести контакт телефон. 
Пријаве се могу доставити лично или путем 
поште на адресу:  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ЛОПАРЕ, улица Цара Душана бр.143, 75240 
Лопаре, са назнаком "Комисија за избор 
Одбора за жалбе - не отварати". 
 
XI - Објављивање Конкурса: 
Јавни конкурс ће се објавити у "Службеном 
гласнику Републике Српске" и дневном листу 
„Независне новине“. 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-86/21      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 24.06.2021.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                  
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________
   
9. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 
члана 155. став 3. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице 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 6. редовној сједници одржаној 
24.06.2021. године, донијела је 
 

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

Јавног конкурса за избор предсједника и 
чланова Одбора за жалбе општине Лопаре 

 
I 

           У Комисију за избор предсједника и два 
члана Одбора за жалбе општине Лопаре 
именују се :  
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 1. Младен Јовић из Лопара,   
                предсједник, 
 2. Гордана Спасојевић из Лопара, члан, 
 3. Срђан Лукић из Лопара, члан,  
 4. Марица Влачић из Лопара, члан, 
 5. Милан Спасојевић из Лопара, члан. 
 

II 
             Задатак Комисије за избор је да у 
складу са чланом 155. и 156. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16) 
спроведе јавни конкурс за избор Одбора за 
жалбе, те Предсједнику Скупштине општине 
Лопаре достави Извјештај о проведеном 
поступку са Приједлогом кандидата за 
предсједника и два члана Одбора за жалбе 
општине Лопаре на разматрање и доношење 
акта за именовање. 
 

III 
               Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-87/21      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 24.06.2021.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                 
                                                                            
10. 

На основу члана 116. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 53б. 
Изборног закона Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 34/02, 35/03, 
24/04, 101/04, 19/05, 24/12, 94/12, 109/12 и 
45/118), тачке 3. Упутства о организовању и 
спровођењу избора за чланове савјета мјесне 
заједнице („Службени гласник Републике 
Српске“,  број: 122/12 и 31/13) и  члана 129. 
став 1. Статута општине Лопаре (Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 6/17) 
Скупштина општине Лопаре, на 6. сједници 
одржаној 24. јуна 2021. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о расписивању и одржавању избора за 

чланове савјета мјесних заједница 
на подручју општине Лопаре 

 
Члан 1. 

 
Скупштина општине Лопаре расписују 

изборе за чланове савјета мјесних заједница (у 

даљем тексту: Савјет) на подручју општине 
Лопаре , и то за:   
 

1. - Савјет  мјесне  заједнице  
Бобетино  Брдо, 5 чланова,  

2. - Савјет мјесне  заједнице  
Брусница,  5 чланова,  

3. - Савјет  мјесне  заједнице  Вакуф, 
5 чланова,  

4. - Савјет мјесне заједнице 
Вукосавци, 5 чланова,  

5. - Савјет мјесне заједнице 
Јабланица, 5 чланова,  

6. - Савјет мјесне заједнице Козјак, 5 
чланова,  

7. - Савјет мјесне заједнице 
Коњиковићи, 5 чланова,  

8. - Савјет мјесне заједнице Корај, 5 
чланова,  

9. - Савјет мјесне заједнице 
Кореташи, 5 чланова,  

10. - Савјет мјесне заједнице Лабуцка, 
5 чланова,  

11. - Савјет мјесне заједнице 
Липовице, 5 чланова,  

12. - Савјет мјесне заједнице Лопаре, 7 
чланова,  

13. - Савјет мјесне заједнице 
Мачковац, 5 чланова,  

14. - Савјет мјесне заједнице Милино 
Село, 5 чланова,  

15. - Савјет мјесне заједнице 
Миросавци, 5 чланова,  

16. - Савјет мјесне заједнице Мртвица, 
5 чланова,  

17. - Савјет мјесне заједнице Пељаве, 
5 чланова,  

18. - Савјет мјесне заједнице Пипери, 5 
чланова,  

19. - Савјет мјесне заједнице 
Пирковци, 5 чланова,  

20. - Савјет мјесне заједнице Подгора, 
5 чланова,  

21. - Савјет мјесне заједнице Прибој, 7  
чланова,  

22. - Савјет мјесне заједнице Пукиш, 5 
чланова,  

23. - Савјет мјесне заједнице 
Пушковац, 5 чланова,  

24. - Савјет  мјесне  заједнице  Тобут, 5 
чланова. 

 
Члан 2. 

 
Мандат чланова Савјета траје четири 

године.                                                                            
Члан 3. 

 

            Избори из члана 1. ове одлуке одржаће 
се:  
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1. за мјесне заједнице:  
- Лопаре, 
- Коњиковићи,  
- Козјак, 
- Лабуцка, 
- Мачковац, 
- Пипери, 
- Пирковци, 
- Тобут, 
- Вакуф, 
- Вукосавци, 
- Јабланица, 
- Брусница, 

                       избори ће бити одржани 
03.10.2021. године, у времену од 10,00  до  
                      17,00 часова. 
 
                 2.   за мјесне заједнице:  

- Прибој, 
- Пељаве, 
- Подгора, 
- Липовице, 

избори ће бити одржани 
10.10.2021. године, у времену 
од 10,00  до 17,00  часова. 

3.   за мјесне заједнице: 
- Корај, 
- Бобетино Брдо, 
- Кореташи, 
- Милино Село, 
- Миросавци, 
- Мртвица, 
- Пукиш, 
- Пушковац, 

                       избори ће бити одржани 
17.10.2021. године, у времену од 10,00  до 
17,00  часова.                        
 

Члан 4. 
 

Чланови Савјета бирају се 
непосредним тајним гласањем на основу 
општег и једнаког изборног права на збору 
грађана.  

 Чланови Савјета се сматрају 
изабраним ако је гласању приступило:          
           а) у мјесној заједници која има до 1.000 
регистрованих бирача – најмање 30  бирача, 
           б) у мјесној заједници која има од 1.000 
до 3.000 регистрованих бирача – најмање 50 
бирача, 

в) у мјесној заједници која има од 3.000 
до 10.000 регистрованих бирача, најмање 75 
бирача. 

 
Члан 5. 

 
Чланове Савјета бирају бирачи 

уписани у Централни бирачки списак који на 
дан расписивања избора имају пребивалиште 
на подручју мјесне заједнице. 

 
Члан 6. 

 
Изборе за чланове Савјета ће 

спровести Општинска изборна комисија и 
бирачки одбори.  

Бирачки одбор састоји се од 
предсједника и два члана, који имају 
замјенике, а чији састав у правилу одражава 
равноправну полну заступљеност.   

 
Члан 7. 

 
Општинска изборна комисија ће изборе 

за чланове Савјета спровести у складу са 
одредбама Изборног закона Републике 
Српске, Закона о локалној самоуправи, Закона 
о равноправности полова у Босни и 
Херцеговини, Статута општине Лопаре, 
Упутства о организовању и спровођењу избора 
за чланове савјета мјесне заједнице и Одлуке 
о мјесним заједницама на подручју општине 
Лопаре. 

Члан 8. 
 

Кандидате за чланове Савјета могу 
предложити:  

- најмање 30 грађана који имају 
пребивалиште на подручју мјесне заједнице а 
мјесна заједница има до 1000  регистрованих 
бирача,   

- најмање 50 грађана који имају 
пребивалиште на подручју мјесне заједнице а 
мјесна заједница има од 1000 до 5000 
регистрованих бирача,   

- удружења грађана која дјелују на 
подручју општине Лопаре,  

- политичке странке које на подручју 
општине Лопаре имају општински одбор или 
други вид организовања.  

 
Члан 9. 

 
Предлагачи из члана 8. ове Одлуке 

предлажу највише онолико кандидата колико 
се бира чланова Савјета за ту мјесну 
заједницу.  

Уколико се предложи већи број 
кандидата од броја који се бира, на коначну 
листу кандидата уврстиће се кандидати који су 
први по редослиједу предлагања.  

 
Приликом предлагања кандидата за 

чланове Савјета мора се водити рачуна о 
равноправној полној заступљености у складу 
са чланом 20. Закона о равноправности 
полова у БиХ  и територијалну заступљеност 
мјесне заједнице. 
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Члан 10. 
 

Предложени кандидат мора да на дан 
расписивања избора испуњава сљедеће 
услове:  
 
       - да има пребивалиште на подручју мјесне 
заједнице за чији се Савјет кандидује,   
       - да је уписан у Централни бирачки списак.   

 
Члан 11. 

 

Захтјев за овјеру кандидатске листе 
подноси се Општинској изборној комисији на 
прописаном обрасцу, најкасније у року од 15 
дана прије датума за одржавање избора за 
чланове савјета.  

Овјеру кандидатских листа врши 
Општинска изборна комисија.   

 
Уз захтјев за овјеру кандидатске листе 

предлагач подноси комисији:  
- листу кандидата за Савјет,  
- кандидатски образац и 
- изјаву кандидата о прихватању 

кандидатуре.  
Наведени подаци достављаују се на 

обрасцима прописаним Упутством о 
организовању и спровођењу избора за 
чланове савјета мјесне заједнице („Службени 
гласник Републике Српске“,  број: 122/12 и 
31/13). 

 
Члан 12. 

  
  Предлагачи кандидата могу 
посматрати рад бирачких одбора у 
спровођењу избора за чланове Савјета уз 
услов да се акредитују.  
 

Члан 13. 
 

Гласачки листић припрема и овјерава 
Општинска изборна комисија.  

Редослијед кандидата за чланове 
Савјета на гласачком листићу утврђује се по 
азбучном  реду презимена и имена кандидата.  

 

Члан 14. 
 
          По завршеним изборима за чланове 
Савјета, бирачки одбор, гласачке листиће и 
утврђује резултате избора на бирачком мјесту 
и о томе саставља записник.   

Општинска изборна комисија утврђује 
изборне резултате за сваког кандидата на 
основу освојених гласова за сваку мјесну 
заједницу посебно и јавно објављује резултате 
избора за све мјесне заједнице појединачно.  

 
          

Члан 15. 
 

На сва питања која нису регулисана 
овом Одлуком примјењују се одредбе 
Изборног закона Босне и Херцеговине, 
Изборног закона Републике Српске, Упутства о 
организовању и спровођењу избора за 
чланове савјета мјесне заједнице и Статута 
општине Лопаре.   

 
Члан 16. 

 
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: 01/1-022-1-88/21      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.06.2021.     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 6. редовној сједници 
одржаној дана 24.06.2021. године, д о н о с и 

 
  

О Д Л У К У 
о прихватању понуђене непокретности као 

поклон од власника Илић (Мика) Мирослава 
из Пирковаца  

 
I 

  
 Општина Лопаре прихвата понуђену 
непокретност као поклон, без накнаде, 
означену као к.п.бр. 713/2 и 714/3 у површини 
од 75 м

2
 , уписана у лист непокретности број 

361 КО Пирковци, на име Илић Мирослава у 
дијелу 1/1. 
 

II 
 

 По основу ове одлуке, а по 
прибављеном мишљењу Правобранилаштва 
Републике Српске, сједиште Замјеника у 
Бијељини,  закључиће се уговор о поклону 
непокретности из члана 1. ове одлуке. 
 Уговор о поклону без терета и налога, 
закључиће се између Илић Мирослава из 
Пирковаца, као поклонодавца и општине 
Лопаре, као поклонопримца, а који у име 
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општине Лопаре потписује Начелник општине 
Лопаре. 
 

III 
 

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

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

 
 

Број: 01/1-022-1-89/21    ПРЕДСЈЕДНИК   
Датум: 24.06.2021.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                                                          

                                                                                
12. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и члана 36. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 6/17), Скупштина општине 
Лопаре на 6. редовној сједници одржаној дана 
24.06.2021. године, д о н о с и: 

 
О Д Л У К У 

о стављању ван снаге Рјешења о 
именовању члана Општинске изборне 

комисије општине Лопаре 
 
I 

           Ставља се ван снаге Рјешење о 
именовању члана општинске Изборне комисије 
општине Лопаре број: 01/1-022-1-67/21, које је 
Скупштина општине донијела на 5. сједници 
одржаној дана 22.04.2021. године. 

 
II 

Рјешење из тачке I ове одлуке се 
ставља ван снаге у складу са Рјешењем  
Централне изборне комисије Босне и 
Херцеговине број: 06-1-07-279/21 од 
20.05.2021. године. 

 
III 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а 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: 01/1-022-1-90/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.06.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 

13. 
На основу члана 2.12, 2.14 и 2.15 

Изборног закона Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02, 
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 
32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), члана 7. 
Упутства о утврђивању квалификација, броја, 
именовању и разрјешењу и обуци чланова 
изборне комисије основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини („Службени гласник 
БиХ“,број: 29/18 и 36/19), члана 36. Статута 
општине Лопаре („‟Службeни гласник општине 
Лопаре‟‟, број: 6/17), Скупштина општине 
Лопаре на 6. редовној сједници одржаној дана 
24.06.2021. године, доноси 
 
 

О Д Л У К У 
о расписивању поновног  Јавног огласа за 

именовање члана 
 Општинске изборне комисије Лопаре 

 
 

I – Овом одлуком расписује се поновни 
Јавни оглас за именовање члана Општинске 
изборне комисије општине Лопаре. 

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

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

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

 
II – Статус 

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

 
III - Мандат  
Члану Општинске изборне комисије 

мандат траје седам (7) година и почиње тећи 
од дана давања сагласности Централне 
изборне комисије БиХ на рјешење о 
именовању члана Општинске изборне комисије 
од стране Скупштине општине Лопаре. 
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IV - Општи услови: 
1. да има право гласа, 
2. да је лице са одговарајућом 

стручном спремом и искуством 
у спровођењу избора. 
 

За  члана Општинске изборне комисије 
не може бити именовано лице: 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. да има завршен факултет, односно 
VII/1 степен стручне спреме или  
завршен факултет Болоњског 
система студирања са најмање 180 
ЕТЦС,  
(Изузетак: Члан општинске изборне 
комисије може бити и лице које има 
завршену вишу школу, односно VI 
степен стручне спреме уколико се 
ради о општини која има мање од 
2.000 бирача уписаних у Централни 

бирачки списак или је потребно 
испоштовати одредбе члана 2.14 
став 1. Изборног закона БиХ или 
уколико нема кандидата који 
испуњавају услове из ове тачке. 
Изузетак: Уколико ни у поновљеном 
поступку расписивања јавног 
огласа нема кандидата који 
испуњавају услове ове тачке, за 
члана изборне комисије може бити 
именовано лице које има завршену 
средњу школу, односно IV степен 
стручне спреме.) 

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

Под искуством у спровођењу избора 
подразумијева се: 

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

изборима обухваћеним Изборним законом 
БиХ. 

VI - Потребна документа 
Уз пријаву на Јавни оглас кандидати су 

дужни доставити доказе о испуњавању општих 
и посебних услова: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
VII – Поступак за избор: 
Са кандидатима који испуњавају 

услове јавног огласа, Комисија за спровођење 
поступка по јавном огласу за именовање члана 
Општинске изборне комисије општине Лопаре 
именована Рјешењем број: 01/1-022-1-22/21 од 
04.02.2021. године ће обавити улазни интервју, 
о чему ће кандидати бити благовремено 
обавјештени на адресу коју су означили у 
пријави. 

 
VIII – Рок, мјесто оглашавања и 

мјесто за подношење пријава: 
Рок за подношење пријава је 8 (осам) 

дана од дана посљедњег објављивања овог 
огласа у једном од јавних гласила: “Службеном 
гласнику Републике Српске”, дневном листу 
“Независне новине“ и на огласној табли 
општине Лопаре. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. 

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

 
IX - Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у “Службеном 
гласнику Општине Лопаре‟‟.   

 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-91/21     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум,24.06.2021.     СКУПШИНЕ ОПШТИНЕ 
                     Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 

 
14. 

На основу члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима (,,Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 
95/11, 60/15, 18/16 и 107/19), члана 39. став 13. 
Закона о локалној самоуправи (,,Службени 
гласник Републике Српске“, брoj: 97/16 и 
36/19), члана 5. Правилника о поступку јавног 
конкурса за располагање непокретностима у 

својини Републике Српске и јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj: 20/12) и члана 36. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 6/17), Скупштина општине 
Лопаре на 6. редовној сједници одржаној дана 
24.06.2021. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о јавном оглашавању и продаји 
непокретности путем усменог 

јавног надметања – лицитације 
 
I 

 Под условима и на начин регулисан 
овом Одлуком спровешће се јавно 
оглашавање и продаја лицитацијом 
непокретности у својини општине Лопаре 
означене као к.п.бр. 413/1, у површини од 169 
м

2
, уписана у Лист непокретности број 7 К.О. 

Мачковац, са правом својине у корист општине 
Лопаре у дијелу 1/1. 

 
II 

 Почетна продајна цијена 
непокретности из тачке I ове одлуке износи 
845,00 KM (словима: осамстотиначетрдесетпет 
конвертибилнихмарака). 
 

III 
Јавни конкурс за продају непокретности 

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

 
IV 

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

V 
 Поступак лицитације непокретности 
спровешће комисија коју је именовао овај 
орган. 
 

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

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

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

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

 
 

Број: 01/1-022-1-92/21       ПРЕДСЈЕДНИК         
Датум,24.06.2021.      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) и чланa 36. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17), Скупштина 
општине Лопаре, на 6. редовној сједници 
одржаној дана 24.06.2021. године, д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У  
о одобравању новчаних средстава 

 
I 
 

Одобравају се новчана средства у 
износу од 25.000,00 КМ,  за куповину сезонских 
карти за 2021. годину, за све ученике основних 
и средње школе на подручју општине Лопаре 
за улаз на базене Д.О.О. „Октопус“ у 
Лопарама. 

 
II 
 

Средства из претходног члана биће 
обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 
2021. годину, са позиције 415200 - ''Помоћ 
основним школама''.  

 
III 
 

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

 
IV 
 

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

 
 

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

 
 

Број: 01/1-022-1-93/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.06.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________  
  
16. 
           На основу члана  41. 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 6.  сједници, одржаној  
24.06.2021. године, д о н о с и 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о утврђивању права на одборнички додатак 

одборника Скупштине општине Лопаре 
 
I 

 Одборници Скупштине општине 
Лопаре, за извршавање дужности утврђених 
законом, Статутом општине, Пословником о 
раду и другим актима које доноси Скупштина 
општине, остварују право на одборнички 
додатак. 

 
II 

 Право на одборнички додатак, 
одборници Скупштине општине остварују у 
висини од 50% просјечне нето плате 
исплаћене у Општинској управи Лопаре за 
претходну годину, не укључујући плате 
функционера. 
 

III 
 Одборник који неоправдано изостане 
са сједнице Скупштине општине, или који буде 
удаљен са сједнице, губи право на исплату 
одборничког додатка за мјесец у коме је 
одржана сједница којој није присуствовао или 
са које је удаљен. 

 
IV 

 Рјешење о губитку права на исплату 
одборничког додатка доноси Скупштина 
општине. 

 
V 

 Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о утврђивању права 
на одборнички додатак одборника Скупштине 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 07/17). 
 

VI 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
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доношења, а 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: 01/1-022-1-94/21       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 24.06.2021.     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) и члана 36. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17), Скупштина 
општине Лопаре на 6.  сједници, одржаној дана 
24.06.2021. године, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању  понуђених непокретности 

као поклона  од посједника   
Пољопривредне задруге „Братство“ Корај 

из Кораја 
 

I 
 

Општина Лопаре прихвата понуђене 
непокретности као поклон, без накнаде, 
означене као: 

 
- к.п.бр. 1777/1, у нарави воћњак, звана 

''Лука'' у површини од 3370 м
2
,  

- к.п.бр. 1777/1, у нарави њива, звана 
„Лука“ у површни од 6530 м

2
,  

- к.п.бр. 1777/2 у нарави њива, звана 
„Лука“ у површини од 1220 м

2
, 

- к.п.бр. 1777/2, у нарави воћњак, звана 
„Лука“ у површини од 630 м

2
,  

  
све уписане у посједовни лист број 1032 

К.О. Корај 1 на име Земљорадничке задруге 
„Братство“ у дијелу 1/1. 

 
II 
 

По основу ове одлуке, а по прибављеном 
мишљењу Правобранилаштва Републике 
Српске, сједиште Замјеника у Бијељини 
закључиће се уговор о поклону непокретности  
из члана 1. ове одлуке. 

Уговор о поклону без терета и налога, 
закључиће се између Пољопривредне задруге 
„Братство“ Корај, као поклонодаваца и 
општине Лопаре, као поклонопримца, а који у 
име општине потписује Начелник општине 
Лопаре.  

III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

Број: 01/1-022-1-95/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.06.2021.     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) и чланa 36. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17),  Скупштина 
општине Лопаре, на 6. сједници одржаној дана 
24.06.2021. године,  д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава   
 
I 
 

Одобравају се новчана средства у 
износу од 100.000,00 КМ, за  изградњу    
примарног локалног пута ЛП. 30 Јабланица – 
Пипери и секундарног локалног пута ЛСП. 
Ђ.02 у засеоку Абаџићи, мјесна заједница 
Јабланица. 

II 
 

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

 
III 
 

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

 
IV 
 

            Ова Одлука 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: 01/1-022-1-96/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 24.06.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
_______________________________________             
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19. 
На основу члана 6. Закона о 

комуналним дјелатностима („„Службени 
гласник Републике Српске“, број: 124/11 и 
100/17), 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 6. редовној сједници 
одржаној дана 24.06.2021. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама Одлуке о 

комуналном уређењу насеља на 

територији општине Лопаре 

 

Члан 1. 

  У члану 2. Одлуке о комуналном 

уређењу насеља на територији општине 

Лопаре број: 01/1-366/07 од 14.12.2007. године 

(„Службени гласник општине Лопаре", 

број:12/07), иза ријечи: „Одржавање јавних 

површина врши Јавно комунално предузеће“ 

замјењује се ријеч „ЕКОКОМ“ ријечју  

„ЧИСТОЋА“. 

 

Члан 2. 

            У члану 68. став 1. мијења се тачка 15. 
и гласи: „Поступи противно забранама 

утврђеним чланом 29. став 1. тачка 1, 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18. и 19. ове 
Одлуке;“ 
 

Члан 3. 
           Иза члана 68. додаје се нови члан 68а. 
који гласи: 
            „Новчаном казном у износу од 1000-
3000 КМ, казниће се за прекршај физичко 
лице-грађанин ако: 1. Поступи противно 
забранама утврђеним чланом 29. став 1. тачка 
4, 12. и 16. ове Одлуке“. 
 

Члан 4. 
            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лопаре“. 
 
 

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

 
 

Број: 01/1-022-1-97/21     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 24.06.2021.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р.  
________________________________________                                                                                                   

 
20. 
 На основу члана 10. став 4. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 89/13 и 83/19), члана 39. 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  Одлуком о мјерилима и критеријумима за разврставање локалних путева и 
улица на подручју општине Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, број: 5/16), Скупштина 
општине Лопаре на 6. редовној сједници одржаној 24.06.2021. године, донијела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о разврставању локалних путева и улица у насељеним мјестима на територији општине 
Лопаре 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се локални путеви (примарни и секундарни), као и улице у насељеним 
мјестима, на територији општине Лопаре са припадајућим дужинама. 
 

Члан 2. 

Као примарни локални путеви у смислу ове Одлуке утврђују се: 

 
Ознак
а пута 

Назив дионице (опис положаја пута) Дужина 

ЛП.01 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП13 Тобут - Милино Село 
до границе општина Лопаре и Угљевик на локалитету Удригово (Релеј) 
дужине 2,22 km 

ЛП.02 Пут од раскршћа са магистралним путем I реда М1-113 (М18)  Бијељина - 
Тузла, код куће Стјепановић Драгомира у Тобуту, преко засеока Трначко и 
Лазаревићи, до сеоског гробља дужине  2,25 km 
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ЛП.03 Пут од раскршћа са магистралним путем I реда М1-113 (М18)  Бијељина - 
Тузла, код школе у Пељавама, преко засеока Станкићи (Пељаве) и Мићића 
Хан (Тобут), до раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4102 (Р456) 
Прибој - Лопаре код куће Павловић Боре у Тобуту дужине  5,51 km 

ЛП.04 Пут од раскршћа са магистралним путем I реда М1-113 (М18)  Бијељина - 
Тузла, код куће Цвјетковић Миће у Пељавама, поред куће Делић Љубе и 
гробља Мирковићи, преко Рикића нумере, до раскршћа са регионалним 
путем I реда Р1-4102 (Р456) Прибој - Лопаре на локалитету Панићи у 
Прибоју дужине  4,55 km 

ЛП.05 Пут од раскршћа са магистралним путем I реда М1-113 (М18)  Бијељина - 
Тузла, код цркве у Прибоју, кроз Џемат, до Кршила, тј. границе општине 
Лопаре и општине Сапна (ФБиХ) дужине  4,38 km 

ЛП.06 Пут од раскршћа са магистралним путем I реда М1-113 (М18)  Бијељина - 
Тузла, у Бријесту, преко Пајића, Којића, Гајића, Димитрића, Томића и 
Мраморја, до раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.Р.05 Подгора 
- Завршје на Савићима дужине  4,25 km 

ЛП.07 Пут од раскршћа са магистралним путем I реда М1-113 (М18)  Бијељина - 
Тузла, уз Ђерушу, преко Василића, Богдановића и Петковића, до Бусије 
дужине  8,06 km 

ЛП.08 Пут од раскршћа са магистралним путем I реда М1-113 (М18)  Бијељина - 
Тузла, код моста у Тасовцима (Прибој), до школе у Липовицама дужине  3,11 km 

ЛП.09 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4102 (Р456) Прибој - 
Лопаре до читаонице у Лабуцкој дужине  

 
2,44 km 

ЛП.10 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4102 (Р456) Прибој - 
Лопаре, код школе на Заједницама, изнад Керовића, до раскршћа са 
примарним локалним путем ЛП.03 Пељаве - Тобут, код куће Мићић 
Властимира у Тобуту, дужине  3,07 km 

ЛП.11 Пут од раскршћа са обилазницом (улицом Николе Пашића) у Лопарама, код 
сјеверног моста на ријеци Гњици, преко моста на Вукосавачком потоку, крај 
куће Митровић Винка, кроз засеоке Личинићи и Митровићи, те поред Музеја 
НОБ на Вукосавцима, до раскршћа са регионалним путем II реда Р2-4505 
Заједнице - Вукосавци - Тобут дужине  3,78 km 

ЛП.12 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.11 (пут кроз 
Вукосавце), код куће Митровић Винка, који се пружа границом између 
Вукосаваца и Пирковаца, преко засеока Новаковићи, до раскршћа са 
примарним локалним путем ЛП.13 Тобут - Милино Село, на Ћатиновачи 
код куће Пајкановић Вујадина дужине  2,79 km 

ЛП.13 Пут од раскршћа са регионалним путем II реда Р2-4505 Заједнице - 
Вукосавци - Тобут, код куће Керовић Драгомира у Тобуту, преко 
Ћатиноваче, Лазића и Јовића, до раскршћа са примарним локалним путем 
ЛП.15 Шашуља - Корај код школе у Милином Селу дужине  8,95 km 

ЛП.14 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4103 (Р458) Лопаре - 
Брчко, код куће Лујић Цвике у Пирковцима, кроз Тисовицу и Савиће, до 
раскршћа са примарним локалним путем ЛП.13 Тобут - Милино Село на 
Лазићима у Милином Селу дужине  4,70 km 

ЛП.15 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4103 (Р458) Лопаре - 
Брчко у Шашуљи, преко жељезног моста, кроз Миросавце и Милино Село, 
до раскршћа са регионалним путем II реда Р2-4504 (Р459) Миросавци - 
Угљевик у Корају дужине  6,57 km 

ЛП.16 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.15 Шашуља - Корај, код 
куће Миловановић Раде у Миросавцима, поред читаонице и школе у 
Миросавцима, до раскршћа са примарним локалним путем ЛП.17 Корај - 
Гајеви - Миросавци, код куће Максимовић Пере у Миросавцима, дужине  5,46 km 

ЛП.17 Пут од раскршћа са регионалним путем II реда Р2-4504 (Р459) Миросавци - 
Угљевик, код трафостанице у Корају, преко Гајева, до раскршћа са истим 
регионалним путем, код куће Илић Слободана у Барама (Миросавци), 
дужине  5,24 km 

ЛП.18 Пут од раскршћа са регионалним путем II реда Р2-4504 (Р459) Миросавци - 
Угљевик, код продавнице у Пушковцу, поред школе у Пушковцу, до границе 
општине Лопаре са општином Угљевик (Малешевци) дужине  3,58 km 
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ЛП.19 Пут („Стари бијели пут“) од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.18 
Пушковац - Малешевци, код задружне штале у Пушковачкој ријеци у 
Пушковцу, до раскршћа са регионалним путем II реда Р2-4504 (Р459) 
Миросавци - Угљевик дужине  1,05 km 

ЛП.20 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4104 (Р459а) Мртвица - 
Доња Буковица, код управне зграде ЗЗ „Букови“, кроз Бобетино Брдо, до 
границе општине Лопаре са општином Угљевик (Тутњевац) дужине  3,24 km 

ЛП.21 Пут од раскршћа са регионалним путем II реда Р2-4504 (Р459) Миросавци - 
Угљевик, на локалитету „Мртвичко поље“, кроз Мртвицу и Кореташе, до 
границе општине Лопаре са Брчко Дистриктом (Јасика) дужине  6,28 km 

ЛП.22 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4104 (Р459а) Мртвица - 
Доња Буковица, код „Станаре“ у Мртвичком пољу, до раскршћа са 
примарним локалним путем ЛП.26 Грабовци - Мртвица - Посавци на 
локалитету „Благојевића брдо“ у Мртвици дужине  1,75 km 

ЛП.23 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.21 „Мртвичко поље“ - 
Мртвица - Кореташи – „Јасика“, код куће Зарић Николе, кроз Мртвицу, до 
границе општине Лопаре са Брчко Дистриктом (Ражљево) дужине  1,75 km 

ЛП.24 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.21 „Мртвичко поље“ - 
Мртвица - Кореташи – „Јасика“, на локалитету „Митров хан“ у Кореташима, 
кроз Пукиш (преко Лугоњића), до раскршћа са регионалним путем I реда 
Р1-4103 (Р458) Лопаре - Брчко, код цркве у Пукишу, дужине  3,51 km 

ЛП.25 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.21 „Мртвичко поље“ - 
Мртвица - Кореташи - „Јасика“, на подножју „Јовељића брда“, кроз 
Смиљевац, до раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4103 (Р458) 
Лопаре - Брчко, код ЗР - брента “Стјепић“ у Пукишу, укључујући и крак од 
раскршћа са овим путем, поред куће Мирковић Ристе, до раскршћа са 
примарним локалним путем ЛП.26 Грабовци - Мртвица - Посавци, укупне 
дужине 5,27 km 

ЛП.26 Пут од границе општине Лопаре са ФБиХ (Грабовци), кроз Смиљевац и 
Мртвицу (центар) гдје се исти прекида на дијелу преклапања са примарним 
локалним путем ЛП.21, до границе са Брчко Дистриктом БиХ (Посавци) 
дужине  6,49 km 

ЛП.27 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4103 (Р458) Лопаре - 
Брчко, код споменика у Брусници, поред цркве у Брусници и школе у 
Пиперима, до раскршћа са регионалним путем II реда Р2-4504 (Р459) 
Пипери - граница РС (Лукавица), код потпорног зида у пиперском засеоку 
Максимовићи, дужине  7,89 km 

ЛП.28 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4102 (Р456) Лопаре - 
Пипери, код куће Максимовић Миће у Јабланици, кроз Вакуф и Горњи 
Мачковац (воћњак), до спајања са истим путем на раскршћу код куће 
Симикић Љубе у Мачковцу дужине  6,62 km 

ЛП.29 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.27 код школе у 
Пиперима, поред гробља у Доњим Пиперима, преко локалитета „Попов 
гроб“, кроз Јањиће и Максиће, до „Спасојевића брда“ у пиперском засеоку 
Спасојевићи дужине  4,80 km 

ЛП.30 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4102 (Р456) Лопаре - 
Пипери у Јанковићима (Јабланица), преко Абаџића (Јабланица) и Антића 
(Пипери), до границе општине Лопаре са ФБиХ (Шибошница) дужине  8,54 km 

ЛП.31 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.30 Јабланица - Пипери 
у јабланичком засеоку Абаџићи, преко Тодића и Наранџића, до раскршћа са 
регионалним путем I реда Р1-4102 (Р456) Лопаре - Пипери код куће 
Максимовић Миће у Јабланици дужине  2,38 km 

ЛП.32 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4102 (Р456) Лопаре - 
Пипери, код моста на Јабланичкој ријеци, преко засеока Јокићи, Бојићи и 
Стевићи у Козјаку, те поред гробља у Козјаку, до куће Максимовић 
Цвјетана, на раскршћу са секундарним локалним путем ЛСП.К.01 Лопаре - 
Међедник дужине  2,45 km 

ЛП.33 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4103 (Р458) Тузла - 
Лопаре, код куће Петковић Милана у Лопаре Селу, до куће Зекић Благоја у 
Коњиковићима дужине  1,01 km 
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 у укупној дужини од  143,94 km 

 
                                                                       

Члан 3. 

Као секундарни локални путеви у смислу ове Одлуке утврђују се: 

 
А. У оквиру насељеног мјеста Бобетино Брдо:  

ЛСП.А.01 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.20 Бобетино Брдо - 
Тутњевац, поред куће Радић Зорана, до раскршћа са регионалним путем I 
реда Р1-4104 (Р459а) Мртвица - Доња Буковица, укључујући и крак  од 
раскршћа са овим путем, поред куће Јовановић Крстивоја, до куће 
Максимовић Милорада, укупне дужине  1,59 km 

ЛСП.А.02 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.20 Бобетино Брдо - 
Тутњевац, поред куће Јовичић Будимира и Ђукић Милице, до локалитета 
„Баре“ на граници са насељеним мјестом Корај, дужине  1,60 km 

ЛСП.А.03 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.20 Бобетино Брдо - 
Тутњевац, код гробља у Бобетином Брду, кроз Теодоровиће, до куће 
Марјановић Иванке,  дужине 0,75 km 

ЛСП.А.04 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.20 Бобетино Брдо - 
Тутњевац, код куће Павловић Павла, поред куће Максимовић Бранка, до 
куће Зарић Душана дужине 0,69 km 

ЛСП.А.05 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.20 Бобетино Брдо - 
Тутњевац, код куће Павловић Милорада, поред куће Митровић Пантелије, 
до границе насељених мјеста Бобетино Брдо и Корај на локалитету „Коса“ 
дужине 1,11 km 

 у дужини од 5,74 km 

 
Б. У оквиру насељеног мјеста Бријест:  

ЛСП.Б.01 Пут од раскршћа са магистралним путем I реда М1-113 (М18) (Бијељина - 
Тузла), код школе у Бријесту, преко Радовановића, Милетића и Божића, 
до раскршћа са примарним локалним путем ЛП.05 кроз Џемат (локалитет 
„Пањик“) дужине  2,20 km 

ЛСП.Б.02 Пут од раскршћа са магистралним путем I реда М1-113 (М18) (Бијељина - 
Тузла), код куће Манојловић Горана у Бријесту, преко Лакића и 
локалитета „Ћетениште“, до куће Радовановић Раде, дужине  0,82 km 

 у дужини од 3,02 km 

 
В. У оквиру насељеног мјеста Брусница:  

ЛСП.В.01 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.27 Брусница - Пипери, 
код продавнице у центру села, до „Молитвишта“, код куће Миљић Стојана, 
дужине  1,42 km 

ЛСП.В.02 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.27 Брусница - Пипери, 
на „С“ кривини, до спајања са секундарним локалним путем ЛСП.Г.01, код 
куће Лујић Цвјетка, дужине 1,33 km 

ЛСП.В.03 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.27 Брусница - Пипери, 
код куће Васић Живана, ка „Челићкој ријеци“, до раскршћа код куће Васић 
Василије, дужине  0,75 km 

ЛСП.В.04 Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.В.05, код куће 
Гајић Радислава, поред куће Лујић Обрена, до раскршћа са секундарним 
локалним путем ЛСП.В.02, код куће Лујић Васе, дужине  0,50 km 

ЛСП.В.05 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.27 Брусница - Пипери, 
код куће Васић Србе, кроз засеок „Миљићи“, до раскршћа са истим 
примарним локалним путем, код куће Петровић Лазе, дужине  1,15 km 

 у дужини од 5,15 km 

 
Г. У оквиру насељеног мјеста Вакуф:  

ЛСП.Г.01 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.28 кроз Вакуф, код 
Спомен дома у Вакуфу, до спајања са секундарним локалним путем 
ЛСП.В.02, код куће Лујић Цвјетка, дужине  1,16 km 

ЛСП.Г.02 Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.Г.01, код Спомен 0,43 km 
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дома у Вакуфу, до Цркве у Вакуфу (засеок Симеуновићи) дужине  

 у дужини од 1,59 km 

 
Д. У оквиру насељеног мјеста Вукосавци:  

ЛСП.Д.01 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.11 Лопаре - 
Вукосавци, код куће Тешић Неђе, кроз Михајловиће и Новаковиће, до 
раскршћа са примарним локалним путем ЛП.12 Лопаре - Ћатиновача, код 
куће Михајловић Николе, дужине  1,03 km 

ЛСП.Д.02 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.11 Лопаре - 
Вукосавци, код куће Мијатовић Које, преко Спасојевића и Рикановића, до 
раскршћа са регионалним путем II реда Р2-4505 Заједнице - Вукосавци - 
Тобут, код гробља у Вукосавцима, дужине  2,81 km 

ЛСП.Д.03 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4102 (Р456) Прибој – 
Лопаре, код куће Тешић Бранка, крај кућа Лукић Милана и Ерић Васе, до 
куће Митрић Наде, дужине  0,82 km 

ЛСП.Д.04 Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.Д.02, код гробља у 
Вукосавцима, кроз Спасојевиће и Богдановиће до Мијатовића дужине  0,44 km 

 у дужини од 5,10 km 

 
Ђ. У оквиру насељеног мјеста Јабланица:  

ЛСП.Ђ.0
1 

Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4102 (Р456) Лопаре - 
Пипери, код куће Лукић Велемира, до Мракотића (кућа Лукић Луке), 
дужине  0,97 km 

ЛСП.Ђ.0
2 

Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.30 Јабланица - 
Пипери, код куће Абаџић Ђорђе, кроз засеок Абаџиће, поред гробља у 
Абаџићима, до куће Милић Ристе (Шкриљ), укључујући и крак поред куће 
Јеремић Ратка, укупне дужине  4,19 km   

ЛСП.Ђ.0
3 

Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.30 Јабланица - 
Пипери (код моста у Јабланичкој ријеци) до Горњих Божића, дужине  1,70 km 

ЛСП.Ђ.0
4 

Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.30 Јабланица - 
Пипери (код моста у Јабланичкој ријеци), преко Доњих Јанковића и 
Брестоваца, до водозахвата на Јабланичкој ријеци, дужине  1,61 km 

ЛСП.Ђ.0
5 

Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.30 Јабланица - 
Пипери, код куће Бојкић Зорана, за засеок Бојкићи, до куће Бојкић Саве, 
дужине  0,65 km 

ЛСП.Ђ.0
6 

Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.30 Јабланица - 
Пипери, код школе у Јабланици, преко Петрића, до Горњих Јанковића, 
дужине  3,13 km 

ЛСП.Ђ.0
7 

Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4102 (Р456) Лопаре - 
Пипери, код куће Савић Радивоја, преко Милаковића, Зекића и Видовића, 
до Спомен куће Тешић Милака дужине  2,75 km 

 у дужини од 15,00 km  

 
Е. У оквиру насељеног мјеста Козјак:  

ЛСП.Е.01 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.32 кроз Козјак, код 
куће Јовић Славке, кроз засеок Благојевићи, до куће Благојевић Љубише, 
укључујући и крак од раскршћа са овим путем до куће Ерић Рајка, укупне 
дужине  1,57 km 

ЛСП.Е.02 Пут од границе регулационог плана града Лопара (крај улице Мајевичких 
бригада), код куће Кнежевић Јована, кроз засеок Марковићи, до раскршћа 
са примарним локалним путем ЛП.32 кроз Козјак, укључујући и крак од 
раскршћа са овим путем, код куће Ерић Гојка, до раскршћа са 
секундарним локалним путем ЛСП.К.01, код куће Марковић Душка, укупне 
дужине  1,64 km 

ЛСП.Е.03 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.32 кроз Козјак, код 
сеоског гробља, до засеока Ристићи дужине  0,86 km 

ЛСП.Е.04 Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.Е.01, код куће 
Петровић Драге, до раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.Е.03, 
код сеоског гробља, дужине  0,93 km 

ЛСП.Е.05 Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.К.01, код куће 
Максимовић Славка, преко локалитета „Бијела земља“, до куће Пајић 0,95 km 
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Ђорђе, дужине  

 у дужини од 5,95 km 

 
Ж. У оквиру насељеног мјеста Корај:  

ЛСП.Ж.0
1 

Пут од раскршћа са регионалним путем II реда Р2-4504 (Р459) Миросавци 
- Угљевик на локалитету „Брда“, поред Брђанског потока, до локалитета 
„Звечај“, укључујући и крак од раскршћа са овим путем до куће Челиковић 
Мује на Блажевом брду, укупне дужине  2,32 km 

ЛСП.Ж.0
2 

Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.17 кроз Гајеве, код 
куће Ћосић Суада, преко „Беглука“ и „Станишника“, до раскршћа са 
регионалним путем II реда Р2-4504 (Р459) Миросавци – Угљевик, код куће 
Халиловић Абаза, дужине  2,45 km 

ЛСП.Ж.0
3 

Пут од раскршћа са секундарним локалним путем  ЛСП.Ж.02 код куће 
Коњић Зекеријаха, преко „Радоваче“, до раскршћа са примарним 
локалним путем ЛП.17 у „Бијелој ријеци“, дужине   1,26 km 

ЛСП.Ж.0
4 

Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.Ж.02 на 
локалитету „Станашњик“, низ „Прагове“, до раскршћа са примарним 
локалним путем ЛП.17 кроз Гајеве дужине  0,84 km 

ЛСП.Ж.0
5 

Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.Ж.02  на Гајевима, 
поред куће Туфекчић Фахрудина, до локалитета „Парадије“ дужине  0,88 km 

ЛСП.Ж.0
6 

Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.Ж.02 на Гајевима, 
код куће Бегић Индира, до локалитета „Матјеваче“ дужине  0,92 km 

ЛСП.Ж.0
7 

Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.Ж.02 на Гајевима, 
локалитет „Беглук“, кoд кућe Mурaтoвић Рeфкe, пoрeд кућe Meхкић 
Сaдикa, до грaницe нaсeљeнoг мjeстa Mирoсaвци нa лoкaлитeту „Бaрe“, 
дужине  1,30 km 

ЛСП.Ж.0
8 

Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.Ж.09 у засеоку 
Карасуљићи, код куће Карасуљић Јусуфа, поред претоварног водоводног 
базена за Корај, до раскршћа са примарним локалним путем ЛП.16 кроз 
Миросавце, дужине  0,67 km 

ЛСП.Ж.0
9 

Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.17 кроз Гајеве, код 
куће Мујић Беге, кроз Карасуљиће, до раскршћа са истим примарним 
локалним путем у „Бијелој ријеци“ дужине  2,13 km 

ЛСП.Ж.1
0 

Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.17 код куће 
Хусеинагић Нуркa, покрај „Бијеле ријеке“, до локалитета „Смарина“ 
дужине 1,05 km 

ЛСП.Ж.1
1 

Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.Ж.10 на 
локалитету „Бијела ријека“, пoред потока „Вуконовац“, до границе са 
Миросавцима, дужине  0,89 km 

ЛСП.Ж.1
2 

Пут од раскршћа са регионалним путем II реда Р2-4504 (Р459) Миросавци 
- Угљевик на локалитету „Паралог“ до „Врела“ дужине  1,45 km 

ЛСП.Ж.1
3 

Пут од раскршћа са регионалним путем II реда Р2-4504 (Р459) Миросавци 
- Угљевик, преко Бијеле земље, до раскршћа са локалним секундарним 
путем ЛСП.Ж.14 на локалитету „Долови“ дужине  0,57 km 

ЛСП.Ж.1
4 

Пут од засеока Калат у Корају, преко „Долова“ ка „Читлуку“ дужине  
2,30 km 

ЛСП.Ж.1
5 

Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.Ж.16, код куће 
Ђедовић Мустафе, до Бобетиног Брда дужине  2,39 km 

ЛСП.Ж.1
6 

Пут од раскршћа са регионалним путем II реда Р2-4504 (Р459) Миросавци 
- Угљевик на локалитету „Луке“ код куће Исламовић Садете, преко 
„Дубрава“ до „Забрница“ дужине  2,12 km 

ЛСП.Ж.1
7 

Пут од раскршћа са регионалним путем II реда Р2-4504 (Р459) Миросавци 
- Угљевик на локалитету „Брда“ код куће Салиховић Хариса до локалитета 
„Јабуковаче“ дужине 1,01 km 

ЛСП.Ж.1
8 

Пут од раскршћа са регионалним путем II реда Р2-4504 (Р459) Миросавци 
– Угљевик на локалитету „Брда“, код куће Ћејвановић Браце, преко 
„Брда“, до раскршћа са истим регионалним путем код куће Челиковић 
Мерсудина дужине  0,95 km 

ЛСП.Ж.1
9 

Пут од раскршћа са регионалним путем II реда Р2-4504 (Р459) Миросавци 
– Угљевик на локалитету „Поповача“, код фудбалског игралишта, до 0,87 km 
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локалитета „Јелах“ у Бијелој ријеци дужине  

 у дужини од 26,37 km 

 
З. У оквиру насељеног мјеста Кореташи:  

ЛСП.З.01 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.21 Мртвичко поље - 
Мртвица - Кореташи - Јасика, код школе у Кореташима, поред гробља, до 
раскршћа на локалитету „Дуга њива“ дужине  1,20 km 

ЛСП.З.02 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.21 Мртвичко поље - 
Мртвица - Кореташи - Јасика, на локалитету „Беглуци“, преко 
„Тешановића“ до гробља у Кореташима дужине  1,67 km 

ЛСП.З.03 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.21 Мртвичко поље - 
Мртвица - Кореташи - Јасика на локалитету „Рикановића брдо“, преко 
локалитета „Будеч“, и поред куће Гајић Лазе, до раскршћа са примарним 
локалним путем ЛП.26 Челић - Мртвица - Посавци, код гробља у Мртвици, 
укључујући и крак од раскршћа код куће Симикић Марка до раскршћа са 
секундарним локалним путем ЛСП.З.02 на локалитету „Тешановићи“ 
дужине  1,95 km 

 у дужини од 4,82 km   

 
И. У оквиру насељеног мјеста Лабуцка:  

ЛСП.И.01 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.09 кроз Лабуцку на 
локалитету „Орашчић“, код куће Јовић Видака, преко ријеке, поред 
Цвјетиновића и Тодоровића, преко локалитета „Мијина коса“ до раскршћа 
са секундарним локалним путем ЛСП.Ј.03 Липовице - Бусија, код куће 
Тошић Неђе у Липовицама, дужине  4,04 km 

ЛСП.И.02 Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.Ј.02, код куће 
Јосиповић Светозара у Тобуту, поред куће Стјепановић Радивоја у 
Лабуцкој, до раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.И.01, код 
куће Стјепановић Саве, дужине  1,84 km 

ЛСП.И.03 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.09 кроз Лабуцку код 
читаонице, кроз Прелиће и Ристиће, до гробља, дужине 0,80 km 

ЛСП.И.04 Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.И.05 (засеок 
Прелићи), кроз Танацковиће, до раскршћа са секундарним локалним 
путем ЛСП.И.01, код куће Тодоровић Цвике, дужине  1,32 km 

ЛСП.И.05 Пут од завршетка локалног пута ЛП.09 кроз Лабуцку код читаонице, поред 
куће Цвјетиновић Добре, до куће Лазић Драге дужине 1,68 km 

ЛСП.И.06 Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.И.06, код куће 
Симикић Гојка, кроз засеок Симикићи, до куће Спасојевић Неђе, дужине  0,66 km 

 у дужини од 10,34 km  

 
Ј. У оквиру насељеног мјеста Липовице:  

ЛСП.Ј.01 Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.Т.15 (за Петровића 
брдо), код куће Крсмановић Радивоја, преко Доњих Продановића и Којића, 
до раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.Ј.03, код куће Тошић 
Јована у Горњим Липовицама, дужине  3,32 km 

ЛСП.Ј.02 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4102 (Р456) Прибој - 
Лопаре, код куће Јосиповић Драге, поред куће Томић Драге и гробља у 
Липовицама, до раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.Ј.03, код 
куће Тошић Милана, дужине  2,39 km 

ЛСП.Ј.03 Пут од завршетка примарног локалног пута ЛП.08 кроз Липовице, код 
школе, крај куће Тојић Живана и Тошић Неђе, до ловачке куће у Лабуцкој, 
код куће Ивезић Илије, дужине  3,90 km 

ЛСП.Ј.04 Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.Ј.03, код куће 
Тошић Маре, крај куће Томић Ранка и кроз засеок Тошићи, до раскршћа са 
истим секундарним локалним путем на локалитету „Медљен“, дужине 1,24 km 

ЛСП.Ј.05 Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.Ј.04, код куће 
Тошић Драгана, поред трафостанице и испод Матића стране, преко 
раскршћа за Томиће и локалитета „Брезе“, до спајања са секундарним 
локалним путем ЛСП.Ј.06 код куће Тојић Станислава, дужине 1,84 km 

ЛСП.Ј.06 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.08 кроз Липовице, код 
куће Илић Пере, поред Липовачког потока и куће Ђукановић Матије, те 2,23 km 
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преко локалитета „Гредица“, до спајања са секундарним локалним путем 
ЛСП.Ј.05  код куће Тојић Станислава, дужине 

ЛСП.Ј.07 Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.Ј.06, код куће 
Лукић Живана, уз шуму „Јазовац“, преко Лакића брда и крај куће 
Стјепановић Милоша, до локалитета „Бубљике“, дужине 1,82 km 

 у дужини од 16,74 km 

 
К. У оквиру насељеног мјеста Лопаре Село:  

ЛСП.К.01 Пут од границе регулационог плана града Лопара (крај улице Живојина 
Мишића), код куће Радић Станислава, поред куће Максимовић Цвјетана у 
Козјаку и даље границом између Козјака и Лопаре Села, преко локалитета 
„Градина“ до локалитета „Јасик“ дужине 3,88 km 

ЛСП.К.02 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4103 (Р458) Лопаре - 
Тузла, код куће Митрић Илије, кроз Лукиће, Алексиће и Божиће, до 
раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.К.03, код куће 
Костадиновић Славка (Бијела земља), дужине  2,22 km 

ЛСП.К.03 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4103 (Р458) Лопаре - 
Тузла, код куће Божић Јована, кроз Веселиновац, поред куће 
Костадиновић Цвијана, затим преко раскршћа „Бијела земља“ и поред 
гробља „Паљевина“, до раскршћа са истим регионалним путем I реда Р1-
4103 (Р458), код куће Лукић Станка, дужине  3,45 km 

ЛСП.К.04 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4103 (Р458) Лопаре - 
Тузла (улица Цара Душана), код куће Трупинић Мике, до изнад куће 
Митровић Драгана (засеок Марковићи), дужине  0,75 km 

ЛСП.К.05 Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.К.06, код куће 
Алексић Данијела, поред куће Алексић Неђе, до Јурошевића (кућа 
Јурошевић Раде) дужине  0,84 km 

ЛСП.К.06 Пут од моста на ријеци Гњици (крај улице Николе Тесле) кроз засеок 
Поток, поред споменика у засеоку Поток, преко Глибинског потока, кроз 
Остојиће, према Глибинама, до куће Остојић Руже дужине  2,86 km 

ЛСП.К.07 Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.К.06, код „Прљуге“, 
поред Крстића, до Гаврића (кућа Гаврић Николе) дужине  1,72 km 

ЛСП.К.08 Пут од границе регулационог плана града Лопара (крај улице Доситеја 
Обрадовића), код куће Јурошевић Дојчина, кроз Крсмановиће и 
Максимовиће, до Стјепановића, дужине  1,43 km 

ЛСП.К.09 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4102 (Р456) Прибој - 
Лопаре, код пословног објекта Гаврић Алексе, поред гробља у „Гудури“, 
до куће Симикић Драге, дужине  1,41 km 

 у дужини од 18,56 km 

 
Л. У оквиру насељеног мјеста Мачковац:  

ЛСП.Л.01 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4102 (Р456) Лопаре - 
Јабланица, код куће Јовић Борка, поред гробља и куће Гаврић Милорада, 
до раскршћа са примарним локалним путем ЛП.28 Вакуф - Мачковац 
дужине  1,11 km 

 у дужини од 1,11 km 

 
Љ. У оквиру насељеног мјеста Милино Село:  

ЛСП.Љ.0
1 

Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.16 кроз Миросавце, 
код куће Стевановић Слободана, преко Марковића и Бијеле ријеке, поред 
куће Јовић Драге, до раскршћа са примарним локалним путем ЛП.15 
Шашуља – Корај, код куће Јовић Велимира (Јовићи) дужине  2,58 km 

ЛСП.Љ.0
2 

Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.15 Шашуља - Корај, у 
засеоку Бабајача, преко Новаковића (Пушковац), до раскршћа са 
примарним локалним путем ЛП.13 Тобут - Милино Село на Жутавци, у 
засеоку Лазићи (Молитвиште), дужине  3,19 km 

 у дужини од 5,77 km 

 
М. У оквиру насељеног мјеста Миросавци:  

ЛСП.М.0
1 

Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.15 Шашуља - Корај 
код куће Накић Млађена, кроз засеок Миловановићи и поред куће Гашић 
Јованке, до раскршћа са истим примарним локалним путем дужине  1,58 km 
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ЛСП.М.0
2 

Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4103 (Р458) Лопаре - 
Челић, кроз засеоке Михајловићи, Седларевићи и преко Драговог брда, до 
раскршћа са примарним локалним путем ЛП.15 Шашуља - Корај дужине  3,03 km 

ЛСП.М.0
3 

Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.16 кроз Миросавце, 
код куће Лазаревић Радомира, до засеока Илићи дужине  0,75 km 

 у дужини од 5,36 km 

 
Н. У оквиру насељеног мјеста Мртвица:  

ЛСП.Н.01 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.21 Мртвица - Јасика, 
код куће Зарић Митра, до куће Крунић (Ваје) Васе дужине  0,82 km 

ЛСП.Н.02 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.26 кроз Мртвицу, код 
гробља у Мртвици, до куће Зарић Раде дужине  0,35 km 

ЛСП.Н.03 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.26 кроз Мртвицу 
(Центар села), код куће Михајловић Милана, поред куће Станић Гавре и 
Ристић Млађена, до воденице „Старка“ на ријеци Гњици, дужине 1,11 km 

ЛСП.Н.04 Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.Н.03, код куће 
Симикић Бранислава, поред куће Тодић Здравка, до раскршћа са 
примарним локалним путем ЛП.22 Мртвичко поље - Благојевића брдо, код 
куће Стокановић Душана, дужине 0,76 km 

ЛСП.Н.05 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.26 кроз Мртвицу, код 
куће Крунић Ристе (Жићино брдо), преко потока Лукавац и Тешића, до 
раскршћа са примарним локалним путем ЛП.23 Мртвица - Ражљево 
дужине  1,00 km 

ЛСП.Н.06 Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.Н.05, код моста на 
Лукавцу (кућа Аничић Грозде), до Исаиловића дужине  0,95 km 

ЛСП.Н.07 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.26 кроз Мртвицу, код 
куће Ђокић (Милана) Смиље и др. на локалитету „Обријеж“, преко потока 
Лукавац, до куће Ђукановић Лазара на локалитету „Пораслице“ дужине  0,73 km 

ЛСП.Н.08 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.26 кроз Мртвицу, код 
куће Ристић Грујице, до раскршћа са истим примарним локалним путем 
код куће Мићановић Миладина, дужине  0,52 km 

ЛСП.Н.09 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.22 Мртвичко поље - 
Благојевића брдо, код куће Ђукановић Михајла, поред куће Зарић Мике, 
до локалитета „Полоји“, дужине  1,72 km 

 у дужини од 7,96 km 

 
Њ. У оквиру насељеног мјеста Пељаве:  

ЛСП.Њ.0
1 

Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.03 Пељаве – 
Чаушевина - Тобут, кроз Благојевиће и поред гробља, до раскршћа са 
истим примарним локалним путем у засеоку Беновићи дужине  1,68 km 

ЛСП.Њ.0
2 

Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.03 Пељаве – 
Чаушевина - Тобут, код школе, крај куће Јовановић Гојка и Илић Чеде, до 
раскршћа са истим примарним локалним путем у засеоку Радићи, код 
куће Илић Цвијете, дужине  2,05 km 

ЛСП.Њ.0
3 

Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.Њ.02 у Радићима, 
код куће Радић Срећка, кроз засеок Обреновићи, до раскршћа са истим 
секундарним локалним путем на локалитету „Гај“, дужине 1,27 km 

ЛСП.Њ.0
4 

Пут од раскршћа са магистралним путем I реда М1-113 (М18)  Бијељина-
Тузла, код куће Стевић Илије, поред куће Ћетковић Милорада и Делић 
Раде, до раскршћа са примарним локалним путем ЛП.04 Пељаве - Прибој 
(Панићи), код куће Делић Раденка, дужине  1,54 km 

ЛСП.Њ.0
5 

Пут од раскршћа са магистралним путем I реда М1-113 (М18)  Бијељина – 
Тузла, код куће Благојевић Љубице, поред млина, до ријеке Јање, 
укључујући и крак од раскршћа са овим путем, код куће Текић Миодрага, 
до куће Мићић Драге, укупне дужине 0,69 km 

ЛСП.Њ.0
6 

Пут од раскршћа са магистралним путем I реда М1-113 (М18)  Бијељина-
Тузла, код куће Мићић Славице, према Јасиковцу, до моста на ријеци 
Јањи, дужине 0,20 km 

 у дужини од 7,43 km 

 
О. У оквиру насељеног мјеста Пипери:  
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ЛСП.О.01 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.27 Брусница - Пипери, 
код куће Тодоровић Ратка, преко Марковића, до раскршћа са регионалним 
путем II реда Р2-4504 (Р459) на граници Лукавице и Пипера дужине  1,34 km 

ЛСП.О.02 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.27 Брусница - Пипери, 
код куће Јевтић Цвјетка, па границом између Лукавице и Пипера до изнад 
Тодоровића, дужине  1,01 km 

ЛСП.О.03 Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.О.04 (кроз 
Беговиће), код куће Ђокић Ђоке, поред цркве и куће Михајловић Теодора, 
до раскршћа са регионалним путем II реда Р2-4504 (Р459), код куће Јокић 
Срете,  дужине  1,05 km 

ЛСП.О.04 Пут од раскршћа са регионалним путем II реда Р2-4504 (Р459), код куће 
Максимовић Цвике, кроз засеок Беговиће, до међуентитетске линије у 
Лукавици, код куће Кнежевић Петка, дужине  2,26 km 

ЛСП.О.05 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.29 Попов гроб - 
Спасојевићи, код куће Пантић Гавре, кроз Пантиће, до раскршћа са 
регионалним путем I реда Р1-4102 (Р456), код куће Пантић Новака дужине  0,72 km 

ЛСП.О.06 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.29 Попов гроб  -
Спасојевићи, код куће Спасојевић Славка, до сеоског гробља у Горњим 
Пиперима дужине  0,56 km 

ЛСП.О.07 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.29 Попов гроб - 
Спасојевићи, код куће Максић Косте, преко локалитета „Водица“ и поред 
куће Јањић Лазара, до раскршћа са истим примарним локалним путем код 
куће Максић Василије  дужине  1,46 km 

 у дужини од 8,40 km 

 
П. У оквиру насељеног мјеста Пирковци:  

ЛСП.П.01 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4103 (Р458) Лопаре - 
Брчко, код куће Лујић Ненада, до локалитета „Дебело брдо“, дужине  0,66 km 

ЛСП.П.02 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4103 (Р458) Лопаре - 
Брчко, преко моста на ријеци Гњици за Тоциљевац, кроз Савиће, до 
локалитета „Горње Љештање“ дужине  0,57 km 

ЛСП.П.03 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4103 (Р458) Лопаре - 
Брчко, код куће Савић Вујадина, кроз засеок Тошиће, до куће Симикић 
Драгана дужине  1,72 km 

ЛСП.П.04 Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.П.03 (за Тошиће) 
код куће Гашић Гаше, до гробља у засеоку Тошићи дужине  0,19 km 

ЛСП.П.05 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4103 (Р458) Лопаре - 
Брчко, код куће Стевановић Душка, крај куће Јовић Остоје, до локалитета 
„Пањик“ дужине  0,36 km 

ЛСП.П.06 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4103 (Р458) Лопаре - 
Брчко, код куће Стевановић Цвјетана, поред куће Јовић Цвијетина, до 
Тејановића, кућа Јовић Вујадина, дужине  0,94 km 

ЛСП.П.07 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4103 (Р458) Лопаре - 
Брчко, код споменика палим борцима, поред куће Савић Милоша, преко 
Теодорвића и Видаковића, до раскршћа са секундарним локалним путем 
ЛСП.П.08, код куће Божић Зорана, дужине 3,43 km 

ЛСП.П.08 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4103 (Р458) Лопаре - 
Брчко, код постројења „Термоелектро“ у Мачковцу, поред куће Савић 
Миливоја, гробља „Виногради“ и куће Божић Зорана, до раскршћа са 
примарним локалним путем ЛП.12 Вукосавци - Ћатиновача, код куће 
Митровић Цвјетка, дужине  2,78 km 

ЛСП.П.09 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4102 (Р456) Прибој - 
Сребреник, код куће Илић Милорада, кроз засеок Керовићи, до засеока 
Дрпићи, код куће Докић Милеве,  дужине  2,02 km 

ЛСП.П.10 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.12 Вукосавци - 
Ћатиновача, код куће Пајић Боће, кроз Томиће, до гробља „Виногради“, 
дужине 1,00 km 

ЛСП.П.11 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4103 (Р458) Лопаре - 
Брчко, код куће Лујић Ненада, поред куће Манојловић Драгана, до 
локалитета „Јасенов до“ код куће Јовић Јована, дужине 0,57 km 
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 у дужини од 14,24 km 

 
Р. У оквиру насељеног мјеста Подгора:  

ЛСП.Р.01 Пут од раскршћа са магистралним путем I реда М1-113 (М18)  Бијељина - 
Тузла, код моста у Ракићима, преко Ракића, Тришића, Миловановића, до 
раскршћа са примарним локалним путем ЛП.07 Ђеруша – Бусија на 
локалитету „Ливаде“ дужине   2,24 km 

ЛСП.Р.02 Пут од раскршћа са магистралним путем I реда М1-113 (М18)  Бијељина - 
Тузла, код куће Терзић Пере, преко Тришића, до раскршћа са 
секундарним локалним путем ЛСП.Р.03, код куће Тришић Радана, дужине   0,77 km 

ЛСП.Р.03 Пут од раскршћа са магистралним путем I реда М1-113 (М18)  Бијељина - 
Тузла, код школе у Подгори, преко Лазића и раскршћа са примарним 
локалним путем ЛП.07 Ђеруша - Бусија у Горњим Петковићима, до 
спајања са секундарним локалним путем ЛСП.Т.11 у Доњим Петковићима 
дужине  2,99 km 

ЛСП.Р.04 Пут од раскршћа са магистралним путем I реда М1-113 (М18)  Бијељина - 
Тузла, преко Манојловића, засеок „Сјелине“, до раскршћа са примарним 
локалним путем ЛП.06 Бријест - Савићи дужине  2,04 km 

ЛСП.Р.05 Пут од раскршћа са магистралним путем I реда М1-113 (М18)  Бијељина - 
Тузла, преко Симића, Ракића и Илића, до Завршја (граница са општином 
Зворник) дужине  3,38 km 

ЛСП.Р.06 Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.Р.05, код куће 
Јовановић Милоша, преко засеока Орловине, до куће Јовановић Петра 
дужине  1,50 km 

 у дужини од 12,92 km 

 
С. У оквиру насељеног мјеста Потраш:  

ЛСП.С.01 Пут од раскршћа са магистралним путем I реда М1-113 (М18)  Бијељина - 
Тузла, код „Шумарнице“ у Потраши, преко Радетине према Бањ Брду, до 
међуентитетске линије дужине 2,20 km 

ЛСП.С.02 Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.С.01 код 
трафостанице, кроз засеок „Секулићи“, до раскршћа са истим 
секундарним локалним путем изнад куће Секулић Крсте дужине 1,14 km 

ЛСП.С.03 Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.С.01 подно брда 
„Драгановац“, око „Пирева“ и поред куће Кикановић Ђорђе, до куће 
Секулић Милорада дужине 1,49 km 

ЛСП.С.04 Пут од раскршћа са магистралним путем I реда М1-113 (М18)  Бијељина - 
Тузла, код Цркве у Потраши, ободом Радетине и поред куће Секулић 
Станка, до раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.С.01 код куће 
Мићић Вељка  дужине 1,56 km 

 у дужини од 6,39 km 

 
Т. У оквиру насељеног мјеста Прибој:  

ЛСП.Т.01 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4102 (Р456) Прибој - 
Лопаре, код куће Стевановић Јовице, преко Илића, Стевановића и 
Панића, до раскршћа са примарним локалним путем ЛП.04 Пељаве - 
Прибој, дужине  1,12 km 

ЛСП.Т.02 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.04 Пељаве - Прибој, 
код куће Панић Милана, кроз Секулиће, до раскршћа са секундарним 
локалним путем ЛСП.Т.03, код куће Марић Василије, дужине   1,12 km 

ЛСП.Т.03 Пут од раскршћа са улицом Ратка Петровића, преко Марића и поред куће 
Радић Милана, до раскршћа са примарним локалним путем ЛП.03 
Пељаве - Тобут на локалитету „Чаушевина“, дужине 2,00 km 

ЛСП.Т.04 Пут од раскршћа са улицом Милоша Обилића у Прибоју, код куће 
Стевановић Милорада, до гробља у Стевановићима дужине 0,49 km 

ЛСП.Т.05 Пут од раскршћа са магистралним путем I реда М1-113 (М18)  Бијељина - 
Тузла, код моста на ријеци Јањи, поред куће Делић Анђелка, до раскршћа 
са улицом Милоша Обилића у Прибоју, код куће Ристић Кате дужине  0,43 km 

ЛСП.Т.06 Пут од раскршћа са улицом Вељка Чубриловића, код фудбалског 
игралишта у Прибоју, преко Ђокића, до раскршћа са примарним локалним 
путем ЛП.05 кроз Џемат, код куће Ристић Виде, дужине  1,09 km 
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ЛСП.Т.07 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.05 кроз Џемат, код 
куће Зељић Драге, преко Бабића, до Николића дужине  1,43 km 

ЛСП.Т.08 Пут од раскршћа са магистралним путем I реда М1-113 (М18)  Бијељина - 
Тузла, код куће Тасовац Радована, поред викендице Тасовац Ранка и 
куће Ђурић Ристе, до раскршћа са примарним локалним путем ЛП.05 кроз 
Џемат у засеоку Ђукановићи дужине  2,11 km 

ЛСП.Т.09 Спојни пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.07 Ђеруша - 
Бусија, кроз Лукиће, до раскршћа са секундарним локалним путем 
ЛСП.Т.11 „Ковачка страна“ - Доњи Петковићи дужине  0,47 km 

ЛСП.Т.10 Спојни пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.07 Ђеруша - 
Бусија, кроз Богдановиће, до раскршћа са секундарним локалним путем 
ЛСП.Т.11 „Ковачка страна“ - Доњи Петковићи дужине 0,42 km 

ЛСП.Т.11 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.08 Прибој - Липовице, 
локалитет „Ковачка страна“, преко Гаврића, Богдановића и Лукића, до 
спајања са секундарним локалним путем ЛСП.Р.03 у Доњим Петковићима 
(Подгора) дужине 1,92 km 

ЛСП.Т.12 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.08 Прибој - Липовице, 
код моста на ријеци Јањи, кроз Томиће, до куће Стевановић Млађе 
дужине  1,17 km 

ЛСП.Т.13 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4102 (Р456) Прибој - 
Лопаре, код куће Петровић Борислава, преко Радовановића, до раскршћа 
са секундарним локалним путем ЛСП.Т.14, код релеја мобилне 
телефоније на локалитету „Сријемци“, дужине   0,76 km 

ЛСП.Т.14 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4102 (Р456) Прибој - 
Лопаре, код куће Панић Јовице, покрај гробља и релеја мобилне 
телефоније на локалитету „Сријемци“, укрштајући се са секундарним 
локалним путем ЛСП.Т.15, те гробља на Петровића брду, а исти се 
завршава на раскршћу са секундарним локалним путем ЛСП.Ј.01, на 
локалитету „Велико брдо“, дужине 3,15 km 

ЛСП.Т.15 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4102 (Р456) Прибој - 
Лопаре, код куће Давидовић Милана у Тобуту, преко Крсмановића, 
Давидовића и Симеуновића, до раскршћа са примарним локалним путем 
ЛП.08 Прибој - Липовице, код куће Остојић Златка у Прибоју дужине  2,20 km 

 у дужини од 19,88 km 

 
Ћ. У оквиру насељеног мјеста Пукиш:  

ЛСП.Ћ.0
1 

Пут од раскршћа код гробља у Пукишу са примарним локалним путем 
ЛП.24 „Митров хан“ - црква Пукиш, преко засеока Гигићи и Јовановићи, до 
раскршћа са примарним локалним путем ЛП.25 кроз Смиљевац, код куће 
Панић Драгице, дужине  1,58 km 

ЛСП.Ћ.0
2 

Пут од раскршћа код гробља у Пукишу са примарним локалним путем 
ЛП.24 „Митров хан“ - црква Пукиш, поред циглане, до границе општине 
Лопаре и Брчко дистрикта БиХ, код куће Књегињић Слободана, те се исти 
пут наставља  од границе општине Лопаре и Брчко дистрикта БиХ, код 
куће Јовичић Пајка, и завршава на раскршћу са истим  примарним 
локалним путем (ЛП.24), код куће Гаврић Пере, укупне дужине  1,41 km 

 у дужини од 2,99 km 

 
У. У оквиру насељеног мјеста Пушковац:  

ЛСП.У.01 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.13 Тобут - Милино 
Село, код куће Пајкановић Душана, до локалитета „Вис“ у Пушковцу, код 
куће Бијелић Радислава, дужине  1,80 km 

ЛСП.У.02 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.18, кроз Пушковац, 
код куће Секулић Сретена, кроз Рикиће, до куће Рикић Крсте, дужине  1,98 km 

ЛСП.У.03 Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.У.02, код куће 
Рикић Пере, поред куће Игњатовић Миливоја, ка локалитету „Вис“ дужине  1,08 km 

ЛСП.У.04 Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.У.03, код куће 
Костић Петра, кроз Гајиће, до куће Стјепић Здравка, дужине  0,79 km 

ЛСП.У.05 Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.У.02, код куће 
Игњатовић Пере, до раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.У.04 
код куће Мојић Јована, дужине  0,39 km 
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ЛСП.У.06 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.18 кроз Пушковац 
(Ђукићи), преко Стокановића и Бијелића, до раскршћа са истим 
примарним локалним путем, код школе у Пушковцу, дужине  1,25 km 

ЛСП.У.07 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.18 кроз Пушковац, на 
граници општина Лопаре и Угљевик, кроз Марјановиће, до куће Лукић 
Војислава, дужине 1,64 km 

ЛСП.У.08 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.18 кроз Пушковац, код 
куће Филиповић Миће, кроз Јовановиће, до Лукића (кућа Лукић Трипуна) 
дужине  0,88 km 

 у дужини од 9,81 km 

 
Ф. У оквиру насељеног мјеста Смиљевац:  

ЛСП.Ф.01 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.25 кроз Смиљевац, 
код објекта Мјесне заједнице, преко Лакића у Смиљевцу и Давидовића у 
Пукишу, до раскршћа са примарним локалним путем ЛП.24 „Митров хан“ - 
црква Пукиш, на локалитету „Митров Хан“, дужине  2,16 km 

 у дужини од 2,16 km 

 
Х. У оквиру насељеног мјеста Тобут:  

ЛСП.Х.01 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.13 Тобут - Милино 
Село, код куће Прелић Милана, до гробља „Пањевићи“, дужине  0,62 km 

ЛСП.Х.02 Пут од раскршћа са регионалним путем II реда Р2-4505 Заједнице – 
Вукосавци - Тобут, код куће Ковачевић Милана, крај куће Јекић Милана,  
Медић Зорке, и цркве у Тобуту, до раскршћа са истим регионалним путем 
код школе у Тобуту, дужине  2,91 km 

ЛСП.Х.03 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.01 за Удригово, код 
„Керовића гробља“, крај куће Васић Михајла, до куће Керовић Дејана, 
дужине  1,29 km 

ЛСП.Х.04 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.01 за Удригово, код 
куће Тешић Бошка, кроз „Тешиће“, до куће Медић Миле дужине 1,14 km 

ЛСП.Х.05 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.01 за Удригово, поред 
куће Стевић Саве и Докић Станка, до куће Докић Марка, дужине  1,61 km 

ЛСП.Х.06 Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.Х.08, код гробља 
Медићи, поред куће Јовић Милана, до куће Јовић Среће дужине  1,00 km 

ЛСП.Х.07 Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.Х.08, уз Медиће, 
до куће Медић Боре, дужине 1,23 km 

ЛСП.Х.08 Пут од раскршћа са регионалним путем II реда Р2-4505 Заједнице – 
Вукосавци - Тобут, код куће Васиљевић Брање, поред гробља „Медићи“, 
преко „Зарића“ и „Медића“ до куће Медић Вељка, дужине 2,16 km 

ЛСП.Х.09 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.02 кроз засеок 
Трначко, поред куће Симанић Ранка и локалитета „Петковача“, до спајања 
са истим примарним локалним путем код гробља на локалитету „Гај - 
Хајдуково брдо“ дужине  1,87 km 

ЛСП.Х.10 Пут од раскршћа са магистралним путем I реда М1-113 (М18)  Бијељина - 
Тузла, поред куће Тодоровић Цвијетина и Максић Миливоја, до раскршћа 
са некатегорисаним путем код куће Драгић Реље, дужине 1,90 km 

ЛСП.Х.11 Пут од раскршћа са магистралним путем I реда М1-113 (М18)  Бијељина – 
Тузла, код куће Лакић Боре, до засеока Дебелац, кућа Тодоровић Милана, 
укључујући и крак од куће Симикић Ненада, поред куће Тодоровић Аце, до 
раскршћа са регионалним путем II реда Р2-4505 Заједнице – Вукосавци – 
Тобут, код каменолома, укупне дужине  1,70 km 

ЛСП.Х.12 Пут од раскршћа са регионалним путем II реда Р2-4505 Заједнице – 
Вукосавци - Тобут, преко засеока Џелићи и Петровићи, до раскршћа са 
секундарним локалним путем ЛСП.Х.14, код куће Бошковић Предрага 
дужине 2,41 km 

ЛСП.Х.13 Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.Х.12, код куће 
Савић Милана, поред куће Петровић Ђорђе и Бијелић Чеде, до раскршћа 
са примарним локалним путем ЛП.03 Пељаве – Чаушевина – Тобут, код 
куће  Бијелић Срећка, дужине 1,57 km 

ЛСП.Х.14 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.10 Заједнице - 
Чаушевина, код куће Поповић Обрада, преко засеока Тријешница и поред 2,46 km 
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куће Бошковић Предрага, до раскршћа са регионалним путем II реда Р2-
4505 Заједнице - Вукосавци - Тобут, код куће Спасојевић Милана, дужине  

ЛСП.Х.15 Пут од раскршћа са секундарним локалним путем ЛСП.Х.14, код куће 
Поповић Ненада, поред куће Стјепановић Цвијана, до куће Бијелић Саве, 
дужине 1,13 km 

ЛСП.Х.16 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.10 Заједнице - 
Чаушевина, код куће Лукић Обрада, кроз Илиће и Павловиће, до куће 
Шакотић Паје4 на локалитету „Брезовац“, дужине 0,98 km 

ЛСП.Х.17 Пут од раскршћа са примарним локалним путем ЛП.10 Заједнице - 
Чаушевина, код имања Рикановић Милорада, низ Керовиће, до куће 
тешић Саве, дужине 0,68 km 

ЛСП.Х.18 Пут од раскршћа са регионалним путем II реда Р2-4505 Заједнице – 
Вукосавци - Тобут, код куће Шакотић Боће, кроз Шакотиће и поред гробља 
„Свјетљика“, до раскршћа са примарним локалним путем ЛП.10 Заједнице 
- Чаушевина, у Керовићима, дужине  1,45 km 

ЛСП.Х.19 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4102 (Р456) Прибој - 
Лопаре, код куће Продановић Пере, до Пирјановог брда, дужине  0,66 km 

ЛСП.Х.20 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4102 (Р456) Прибој - 
Лопаре, код куће Томић Душана, кроз Јовиће, до раскршћа са примарним 
локалним путем ЛП.03 Пељаве - Тобут, код куће Мићић Обрада, дужине  0,73 km 

 у дужини од 29,50 km 

 
Ц. У оквиру насељеног мјеста Коњиковићи:  

ЛСП.Ц.01 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4103 (Р458) Лопаре - 
Тузла, код кућа Милетић Блашка и Симић Цвјетка, до гробља 
„Коњиковићи“, дужине  0,81 km 

ЛСП.Ц.02 Пут од раскршћа са регионалним путем I реда Р1-4103 (Р458) Лопаре - 
Тузла, код куће Ристић Радивоја, поред куће Милетић Горана, до 
локалитета „Површнице“, укључујући и крак од куће Милетић Горана до 
границе општине Лопаре, код Љубојевић Љубомира, дужине  1,12 km 

 у дужини од 1,93 km 

 
 а у укупној дужини од 254,23 km 

Члан 4. 

Као улице у смислу ове Одлуке утврђују се сљедеће саобраћајнице: 

  

А. У оквиру насеља градског карактера Лопаре:  

Ul_Lop_0
1 

Улица I реда - „Цара Душана“, главна улица Лопара, почиње на граници 
регулационог плана од моста код куће Симић Драге, који је лоциран на јужној 
страни Лопара, на регионалном путу Лопаре - Тузла, и пружа се у правцу 
сјевера путем Лопаре - Брчко до куће Јовић Цвјетана (крај регулационог 
плана), дужине  3.087 m 

Ul_Lop_0
2 

Улица II реда - „Николе Тесле”, почиње од улице „Цара Душана“ код улаза у 
Д.о.о. „Флорапхарм“ Лопаре, а завршава на мосту преко ријеке Гњице, на 
путу за засеок Поток, дужине  262 m 

Ul_Lop_0
3 

Улица II реда - „Милоша Црњанског”, почиње од улице „Цара Душана“ код 
куће Костадиновић Јоке, и завршава на крају регулационог плана Лопара код 
куће Ћосић Драгице, дужине  958 m 

Ul_Lop_0
4 

Улица II реда - „Живојина Мишића”, почиње од улице „Цара Душана“ код 
улаза у старо градско гробље, поред куће Ристић Митра, и завршава на крају 
регулационог плана Лопара код куће Радић Станислава 

 
673 m 

Ul_Lop_0
5 

Улица II реда - „Вука Стефановића Караџића”, почиње од улице „Цара 
Душана“ код пословно-стамбеног комплекса „Нови тржни центар“, даље се 
пружа поред Основне школе, и завршава на граници регулационог плана код 
бензинске пумпе „САС“, дужине 451 m 

Ul_Lop_0
6 

Улица II реда - „Треће мајевичке бригаде”, почиње од улице „Цара Душана“ 
код објекта СПЦ „Стара школа“, затим се пружа око црквеног дворишта и 750 m 
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поред куће Мирковић Славише, а завршава код дјечијег обданишта на 
спајању са улицом „Степе Степановића“, дужине  

Ul_Lop_0
7 

Улица II реда - „Десанке Максимовић“, почиње од улице „Цара Душана“ код 
објекта дома културе, а завршава на спајању са улицом „Треће мајевичке 
бригаде” код куће Ђукановић Миладина, дужине  136 m 

Ul_Lop_0
8 

Улица II реда - „Мајке Ангелине“, почиње од улице „Цара Душана“ код 
зграде општине Лопаре, затим се пружа поред комплекса Дома здравља 
Лопаре, а завршава код постројења за пречишћавање и складиштење воде 
за потребе насеља Лопаре, дужине  562 m 

Ul_Lop_0
9 

Улица II реда - „Степе Степановића“, почиње од улице „Цара Душана“ код 
управне зграде Шумског газдинства, а завршава на споју са градским 
шеталиштем, код куће Јовић Василије, дужине  351 m 

Ul_Lop_1
0 

Улица II реда - „Мајевичких бригада“, почиње од улице „Цара Душана“ код 
куће Милошевић Душка, а завршава код куће Алексић Митра, дужине  505 m 

Ul_Lop_1
1 

Улица II реда - „Краља Петра I“, почиње од улице „Цара Душана“ код 
пословно-стамбеног објекта Стојишић Миће, а завршава код стамбене 
зграде С36/2Л, дужине  113 m 

Ul_Lop_1
2 

Улица II реда - „Николе Пашића”, која почиње од улице „Вука Стефановића 
Караџића” код бензинске пумпе „САС“ и завршава на спајању са улицом 
„Цара Душана“ код бензинске пумпе „Нешковић“, дужине  1.259 m 

Ul_Lop_1
3 

Улица II реда - „Николаја Велимировића”, почиње од улице „Цара Душана“ 
код куће Симеуновић Митра, а завршава код куће Обреновић Живане, 
дужине  325 m 

Ul_Lop_1
4 

Улица II реда - „9. јануара”, која се одваја од регионалног пута I реда Р1-
4103 (Р458), после куће Милошевић Звонимира, и завршава у стамбеном 
насељу „9. јануар”, дужине  397 m 

Ul_Lop_1
5 

Улица III реда - „Петра Кочића”, почиње од улице „Милоша Црњанског” код 
куће Дејић Стојана, а завршава код куће Остојић Љубише, дужине  99 m     

Ul_Lop_1
6 

Улица III реда - „Исидоре Секулић”, почиње од улице „Живојина Мишића” 
код куће Ристић Горана, а завршава код куће Цвијетиновић Љубише, дужине  100 m 

Ul_Lop_1
7 

Улица III реда - „Јована Дучића”, почиње од улице „Живојина Мишића” код 
куће Мијатовић Љиљане, а завршава код куће Тешић Драгана, дужине  102 m 

Ul_Lop_1
8 

Улица III реда - „Краља Милутина”, почиње од улице „Живојина Мишића” 
код куће Гајић Милана, а завршава код куће Савић Велемира, дужине  196 m 

Ul_Lop_1
9 

Улица III реда - „Патријарха Павла”, почиње од улице „Живојина Мишића” 
код куће Беновић Жељка, а завршава на спајању са улицом „Краља 
Милутина“ код куће Савић Велемира, дужине  347 m 

Ul_Lop_2
0 

Улица III реда - „Доситеја Обрадовића”, почиње од улице „Вука 
Стефановића Караџића” код куће Шакотић Ђоке, затим се пружа поред  
средњошколског центра, и завршава код куће Јурошевић Станислава, 
дужине  570 m 

Ul_Lop_2
1 

Улица III реда - „Цара Лазара“, почиње од улице „Мајке Ангелине“ код 
пословног објекта Тодоровић Ранка, а завршава на спајању са улицом 
„Мајевичких бригада“ код куће Савић Рада (I крак), односно код куће 
Стјепановић Звонка (II крак), дужине  359 m 

Ul_Lop_2
2 

Улица III реда - „Милоша Обилића”, почиње од улице „Мајке Ангелине“ код 
куће Мићановић Жељка, затим се пружа поред куће Спасојевић Слободана, 
и завршава на улици „Мајевичких бригада“ код куће Тодић Обрада, дужине  278 m 

Ul_Lop_2
3 

Улица III реда - „Владике Његоша“, почиње од улице „Мајевичких бригада“ 
код куће Митрић Миливоја, а завршава код куће Божић Сава, дужине  170 m 

Ul_Lop_2
4 

Улица III реда - „Видовданска“, почиње од улице „Мајевичких бригада“ код 
куће Медић Душана, а завршава код куће Гајић Горана, дужине  296 m 

Ul_Lop_2
5 

Улица IV реда - „Васе Пелагића”, почиње од улице „Цара Лазара“ код куће 
Кнежевић Јована, а завршава на спајању са улицом „Милоша Обилића” код 
куће Савић Данијеле, дужине  152 m 

Ul_Lop_2
6 

Улица IV реда - „Радомира Путника”, почиње од улице „Милоша Обилића” 
код куће Митрић Сретена, а завршава код куће Ракић Зорана 78 m 

 
у дужини од 

12.576 
m 
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Б. У оквиру насеља Корај:  

Ul_Kor_0
1 

Улица I реда - „Академика Мидхата Бегића“, почиње од јужне границе 
насељеног мјеста Корај, код куће Карамовић Смаје, а завршава на мосту, код 
куће Алагић Мелихе (сјеверна граница насељеног мјеста Корај), дужине  1.936 m 

Ul_Kor_0
2 

Улица II реда - „Бегића махала“, почиње од од улице „Академика Мидхата 
Бегића“, код куће Терзић Бајазита, а завршава на спајању са истом улицом, 
код џамије у центру Кораја, дужине  450 m 

Ul_Kor_0
3 

Улица II реда - „Башић махала“, почиње од улице „Академика Мидхата 
Бегића“, код куће Бегић Нихада, а завршава на спајању са улицом „Гајевска“, 
код куће Салиховић Нихада, дужине  752 m 

Ul_Kor_0
4 

Улица II реда - „Исламовићи“, почиње на споју са улицом „Академика 
Мидхата Бегића“, код куће Агић Мухидина, а завршава на споју са улицом 
„Башић махала“, код куће Мујић Османа, дужине 178 m 

Ul_Kor_0
5 

Улица II реда - „Ковачевићи“, почиње на споју са улицом „Академика Мидхата 
Бегића“, код куће Салиховић Шемсе, а завршава на споју са улицом „Башић 
махала“, код куће Карасуљић Изета, дужине 100 m 

Ul_Kor_0
6 

Улица II реда - „Гајевска“, почиње од улице „Академика Мидхата Бегића“, код 
трафостанице, а завршава на крају подручја насељеног мјеста Корај, код 
куће Хусеинагић Нурка, дужине 879 m 

Ul_Kor_0
7 

Улица II реда - „Мујановићи“, почиње од улице „Академика Мидхата Бегића“ 
код базена за воду, а завршава на спајању са улицом „Доња махала“ код 
куће Селимбашић Халида, дужине 307 m 

Ul_Kor_0
8 

Улица II реда - „Доња махала“, почиње од улице „Академика Мидхата 
Бегића“ код старе сушаре ЗЗ „Братство“ Корај, а завршава на спајању са 
улицом „Бегића махала“ код Спомен парка, дужине 835 m 

Ul_Kor_0
9 

Улица II реда - „Калат“, почиње на спајању са улицом „Академика Мидхата 
Бегића“, код куће Коњић Суада, а завршава у насељу „Калат“, код куће 
Исламовић Сафета, дужинe 946 m 

Ul_Kor_1
0 

Улица III реда - „Мурселовић махала“, почиње на спајању са улицом „Бегић 
махала“, код куће Дењагић Хајрудина, а завршава на спајању са улицом 
„Доња махала“, код куће Аљић Јусуфа, дужине 709 m 

Ul_Kor_1
1 

Улица III реда - „Калдрма“, почиње на споју са улицом „Гајевска“, код куће 
Агић Хамдије, а завршава на споју са улицом „Башић махала“, код куће 
Карасуљић Мухамеда, дужине 329 m 

Ul_Kor_1
2 

Улица III реда - „Коњић махала“, почиње од улице „Доња махала“, код куће 
Хрустановић Мујаге, а завршава на спајању са улицом „Калат“ код куће 
Абдурахмановић Шабана, дужине 284 m 

Ul_Kor_1
3 

Улица III реда - „Дајанкуша“, почиње од улице „Доња махала“, код куће 
Хрустановић Мујаге, а завршава код извора „Дајанкуша“, дужине 184 m 

Ul_Kor_1
4 

Улица III реда - „Адемовићи“, почиње од улице „Доња махала“, код куће 
Карић Фикрета, а завршава код куће Панић Есме, дужине 261 m 

 у дужини од 8.150 m 

 

В. У оквиру насеља Прибој:  

Ul_Prb_0
1 

Улица I реда - „Друге мајевичке бригаде“, почиње од моста код цркве, а 
завршава после моста за Јовиће, код пословног објекта Стевановић Анке, 
дужине  2.378 m 

Ul_Prb_0
2 

Улица II реда - „Лопарска“, почиње на спајању са улицом „Друге мајевичке 
бригаде“ код објекта Гаврић Веселина, а завршава код куће Рикић Живојина, 
после моста на Лабуђанској ријеци, дужине  1.651 m 

Ul_Prb_0
3 

Улица II реда - „Доктора Боривоја Павловића“, почиње на спајању са улицом 
„Друге мајевичке бригаде“, код ветеринарске станице, а завршава код куће 
Душка Николића, дужине  196 m 

Ul_Prb_0
4 

Улица II реда - „Вељка Чубриловића“, почиње на спајању са улицом „Друге 
мајевичке бригаде“, код фудбалског игралишта, а завршава код куће Ристе 
Јовића, дужине 345 m 

Ul_Prb_0
5 

Улица II реда - „Ратка Петровића“, почиње на спајању са улицом „Друге 
мајевичке бригаде“ код куће Томић Здравка, а завршава на спајању са 
локалним секундарним путем ЛСП.Т.03. код пијаце, дужине 578 m 
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Ul_Prb_0
6 

Улица II реда - „Гаврила Принципа“, почиње на раскршћу са улицом „Друге 
мајевичке бригаде“, код куће Милована Радовановића, а завршава код куће 
Цвијетина Цвјетковића, дужине 490 m 

Ul_Prb_0
7 

Улица III реда - „Мајевичка“, почиње на спајању са улицом „Ратка 
Петровића“, код куће Раде Секулића, а завршава код куће Нене Секулића, 
дужине 190 m 

Ul_Prb_0
8 

Улица III реда - „Прибојска“, почиње на спајању са улицом „Ратка 
Петровића“, код куће Далибора Панића, а завршава код поште, дужине 131 m 

Ul_Prb_0
9 

Улица III реда - „Милоша Обилића“, почиње на спајању са улицом „Гаврила 
Принципа“, код куће Јовице Глигоревића, а завршава код куће Милоша 
Стевановића, дужине  320 m 

 у дужини од 6.279 m 

 

 
а у укупној дужини свих улица у насељеним мјестима од 

27.005 
m 

 
Члан 5. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о разврставању локалних путева и 
улица у насељеним мјестима на подручју општине Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 5/16). 

Члан 6. 
 
 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: 01/1-022-1-98/21                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум; 24.06.2021. године                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                               Миленко Ристић, дипл. ецц. 
                                                                        
 
21. 

На основу члана 39. став 2. тачка 14, а у вези 
са чланом 82. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 39/19) и члана 36. став 2. 
тачка 14, а у вези са чланом 87. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 6/17), Скупштина општине 
Лопаре на 6. редовној сједници одржаној дана 
24.06.2021. године  д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о одређивању имена улица у насељеним 
мјестима на територији општине Лопаре и 

начину означавања објеката бројевима 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђују се имена улица и 
начин означавања објеката бројевима у 
насељеним мјестима: Лопаре, Корај и Прибој. 
 

Члан 2. 
У оквиру насељеног мјеста Лопаре, на 
простору обухваћеном регулационим планом 
Лопара, утврђују се имена улица и то: 
 

 улица I реда    

01. „Цара Душана“, 

 улице II реда 

02. „Николе Тесле”, 
03. „Милоша Црњанског”, 
04. „Живојина Мишића”, 
05. „Вука Стефановића Караџића”, 
06. „Треће мајевичке бригаде”, 
07. „Десанке Максимовић“, 
08. „Мајке Ангелине“, 
09. „Степе Степановића“, 
10. „Мајевичких бригада“, 
11. „Краља Петра I“, 
12. „Николе Пашића”, 
13. „Николаја Велимировића”, 
14. „9. Јануара”, 

 улице III реда   

15. „Петра Кочића”, 
16. „Исидоре Секулић”, 
17. „Јована Дучића”, 
18. „Краља Милутина”, 
19. „Патријарха Павла”, 
20. „Доситеја Обрадовића”, 
21. „Цара Лазара“, 
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22. „Милоша Обилића”, 
23. „Владике Његоша“, 
24. „Видовданска“, 
 

 улице IV реда   

25. „Васе Пелагића”, 
26. „Радомира Путника”. 

 

Члан 3. 

Називи улица, наведени у члану 2. ове Одлуке, 
обухватају простор око улице са лијеве и 
десне стране који је дефинисан почетком и 
крајем улице, а који се поред графичког 
означавања и описно утврђује на следећи 
начин: 

01. Улица I реда - „Цара Душана“  

главна улица Лопара, почиње на 
граници регулационог плана од моста 
код куће Симић Драге, који је лоциран 
на јужној страни Лопара, на 
регионалном путу Лопаре - Тузла, и 
пружа се у правцу сјевера путем 
Лопаре - Брчко до куће Јовић Цвјетана 
(крај регулационог плана); 

02. Улица II реда - „Николе Тесле” 

почиње од улице „Цара Душана“ код 
улаза у Д.о.о. „Флорапхарм“ Лопаре, а 
завршава на мосту преко ријеке Гњице, 
на путу за засеок Поток; 

03. Улица II реда - „Милоша Црњанског” 

почиње од улице „Цара Душана“ код 
куће Костадиновић Јоке, и завршава на 
крају регулационог плана Лопара код 
куће Ћосић Драгице; 

04. Улица II реда - „Живојина Мишића” 

почиње од улице „Цара Душана“ код 
улаза у старо градско гробље, поред 
куће Ристић Митра, и завршава на 
крају регулационог плана Лопара код 
куће Радић Станислава; 

05. Улица II реда - „Вука Стефановића 
Караџића” 

почиње од улице „Цара Душана“ код 
пословно-стамбеног комплекса „Нови 
тржни центар“, даље се пружа поред 
Основне школе, и завршава на граници 
регулационог плана код бензинске 
пумпе „САС“; 

06. Улица II реда - „Треће мајевичке 
бригаде” 

почиње од улице „Цара Душана“ код 
објекта СПЦ „Стара школа“, затим се 
пружа око црквеног дворишта и поред 
куће Мирковић Славише, а завршава 
код дјечијег обданишта на спајању са 
улицом „Степе Степановића“; 

07. Улица II реда - „Десанке Максимовић“ 

почиње од улице „Цара Душана“ код 
објекта дома културе, а завршава на 
спајању са улицом „Треће мајевичке 
бригаде” код куће Ђукановић 
Миладина; 

08. Улица II реда - „Мајке Ангелине“ 

почиње од улице „Цара Душана“ код 
зграде општине Лопаре, затим се 
пружа поред комплекса Дома здравља 
Лопаре, а завршава код постројења за 
пречишћавање и складиштење воде за 
потребе насеља Лопаре; 

09. Улица II реда - „Степе Степановића“ 

почиње од улице „Цара Душана“ код 
управне зграде Шумског газдинства, а 
завршава на споју са градским 
шеталиштем, код куће Јовић Василије; 

10. Улица II реда - „Мајевичких бригада“ 

почиње од улице „Цара Душана“ код 
куће Милошевић Душка, а завршава 
код куће Алексић Митра; 

11. Улица II реда - „Краља Петра I“ 

почиње од улице „Цара Душана“ код 
пословно-стамбеног објекта Стојишић 
Миће, а завршава код стамбене зграде 
С36/2Л; 

12. Улица II реда - „Николе Пашића” 

почиње од улице „Вука Стефановића 
Караџића” код бензинске пумпе „САС“ 
и завршава на спајању са улицом 
„Цара Душана“ код бензинске пумпе 
„Нешковић“; 

13. Улица II реда - „Николаја 
Велимировића” 

почиње од улице „Цара Душана“ код 
куће Симеуновић Митра, а завршава 
код куће Обреновић Живане;  

14. Улица II реда - „9. јануара” 

која се одваја од регионалног пута I 
реда Р1-4103 (Р458), после куће 
Милошевић Звонимира, и завршава у 
стамбеном насељу „9. јануар”; 

15. Улица III реда - „Петра Кочића” 

почиње од улице „Милоша Црњанског” 
код куће Дејић Стојана, а завршава код 
куће Остојић Љубише; 

16. Улица III реда - „Исидоре Секулић” 

почиње од улице „Живојина Мишића” 
код куће Ристић Горана, а завршава 
код куће Цвијетиновић Љубише; 

17. Улица III реда - „Јована Дучића” 

почиње од улице „Живојина Мишића” 
код куће Мијатовић Љиљане, а 
завршава код куће Тешић Драгана; 
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18. Улица III реда - „Краља Милутина” 

почиње од улице „Живојина Мишића” 
код куће Гајић Милана, а завршава код 
куће Савић Велемира; 

19. Улица III реда - „Патријарха Павла” 

почиње од улице „Живојина Мишића” 
код куће Беновић Жељка, а завршава 
на спајању са улицом „Краља 
Милутина“ код куће Савић Велемира; 

20. Улица III реда - „Доситеја 
Обрадовића” 

почиње од улице „Вука Стефановића 
Караџића” код куће Шакотић Ђоке, 
затим се пружа поред  средњошколског 
центра, и завршава код куће 
Јурошевић Станислава; 

21. Улица III реда - „Цара Лазара“ 

почиње од улице „Мајке Ангелине“ код 
пословног објекта Тодоровић Ранка, а 
завршава на спајању са улицом 
„Мајевичких бригада“ код куће Савић 
Рада (I крак), односно код куће 
Стјепановић Звонка (II крак); 

22. Улица III реда - „Милоша Обилића” 

почиње од улице „Мајке Ангелине“ код 
куће Мићановић Жељка, затим се 
пружа поред куће Спасојевић 
Слободана, и завршава на улици 
„Мајевичких бригада“ код куће Тодић 
Обрада; 

23. Улица III реда - „Владике Његоша“ 

почиње од улице „Мајевичких бригада“ 
код куће Митрић Миливоја, а завршава 
код куће Божић Сава; 

24. Улица III реда - „Видовданска“ 

почиње од улице „Мајевичких бригада“ 
код куће Медић Душана, а завршава 
код куће Гајић Горана; 

25. Улица IV реда - „Васе Пелагића” 

почиње од улице „Цара Лазара“ код 
куће Кнежевић Јована, а завршава на 
спајању са улицом „Милоша Обилића” 
код куће Савић Данијеле и 

26. Улица IV реда - „Радомира Путника” 

почиње од улице „Милоша Обилића” 
код куће Митрић Сретена, а завршава 
код куће Ракић Зорана. 

 

Члан 4. 

У оквиру насељеног мјеста Корај, на простору 
обухваћеном катастарском подлогом 1:1000 
утврђују се имена улица и то: 

 Улица I реда   

01. „Академика Мидхата Бегића“, 

 Улице II реда   

02. „Бегића махала“, 

03. „Башић махала“, 

04. „Исламовићи“, 

05. „Ковачевићи“, 

06. „Гајевска“, 

07. „Мујановићи“, 

08. „Доња махала“, 

09. „Калат“, 

 Улице III реда   

10. „Мурселовић махала“, 

11. „Калдрма“, 

12. „Коњић махала“, 

13. „Дајанкуша“, 

14. „Адемовићи“. 

 

Члан 5. 

Називи улица, наведени у члану 4. ове Одлуке, 
обухватају простор око улице са лијеве и 
десне стране који је дефинисан почетком и 
крајем улице, а који се поред графичког 
означавања и описно утврђује на следећи 
начин: 

01. Улица I реда - „Академика Мидхата 
Бегића“ 

почиње од јужне границе насељеног 
мјеста Корај, код куће Карамовић 
Смаје, а завршава на мосту, код куће 
Алагић Мелихе (сјеверна граница 
насељеног мјеста Корај); 

02. Улица II реда - „Бегића махала“ 

почиње од од улице „Академика 
Мидхата Бегића“, код куће Терзић 
Бајазита, а завршава на спајању са 
истом улицом, код џамије у центру 
Кораја; 

03. Улица II реда - „Башић махала“ 

почиње од улице „Академика Мидхата 
Бегића“, код куће Бегић Нихада, а 
завршава на спајању са улицом 
„Гајевска“, код куће Салиховић Нихада; 

04. Улица II реда - „Исламовићи“ 

почиње на споју са улицом „Академика 
Мидхата Бегића“, код куће Агић 
Мухидина, а завршава на споју са 
улицом „Башић махала“, код куће Мујић 
Османа; 

05. Улица II реда - „Ковачевићи“  

почиње на споју са улицом „Академика 
Мидхата Бегића“, код куће Салиховић 
Шемсе, а завршава на споју са улицом 
„Башић махала“, код куће Карасуљић 
Изета; 
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06. Улица II реда - „Гајевска“ 

почиње од улице „Академика Мидхата 
Бегића“, код трафостанице, а завршава 
на крају подручја насељеног мјеста 
Корај, код куће Хусеинагић Нурка; 

07. Улица II реда - „Мујановићи“ 

почиње од улице „Академика Мидхата 
Бегића“ код базена за воду, а завршава 
на спајању са улицом „Доња махала“ 
код куће Селимбашић Халида; 

08. Улица II реда - „Доња махала“ 

почиње од улице „Академика Мидхата 
Бегића“ код старе сушаре ЗЗ 
„Братство“ Корај, а завршава на 
спајању са улицом „Бегића махала“ код 
Спомен парка; 

09. Улица II реда - „Калат“ 

почиње на спајању са улицом 
„Академика Мидхата Бегића“, код куће 
Коњић Суада, а завршава у насељу 
„Калат“, код куће Исламовић Сафета; 

10. Улица III реда - „Мурселовић махала“ 

почиње на спајању са улицом „Бегић 
махала“, код куће Дењагић Хајрудина, 
а завршава на спајању са улицом 
„Доња махала“, код куће Аљић Јусуфа; 

11. Улица III реда - „Калдрма“ 

почиње на споју са улицом „Гајевска“, 
код куће Агић Хамдије, а завршава на 
споју са улицом „Башић махала“, код 
куће Карасуљић Мухамеда; 

12. Улица III реда - „Коњић махала“ 

почиње од улице „Доња махала“, код 
куће Хрустановић Мујаге, а завршава 
на спајању са улицом „Калат“ код куће 
Абдурахмановић Шабана; 

13. Улица III реда - „Дајанкуша“ 

почиње од улице „Доња махала“, код 
куће Хрустановић Мујаге, а завршава 
код извора „Дајанкуша“; 

14. Улица III реда - „Адемовићи“ 

почиње од улице „Доња махала“, код 
куће Карић Фикрета, а завршава код 
куће Панић Есме. 

 

Члан 6. 

У оквиру насељеног мјеста Прибој, на 
простору обухваћеном катастарском подлогом 
1:1000 утврђују се имена улица и то: 

 Улица I реда   

01. „Друге мајевичке бригаде“; 

 Улице II реда   

02. „Лопарска“; 

03. „Доктора Боривоја Павловића“; 

04. „Вељка Чубриловића“; 

05. „Ратка Петровића“; 

06. „Гаврила Принципа“; 

 Улице III реда   

07. „Мајевичка“; 

08. „Прибојска“; 

09. „Милоша Обилића“. 

 

Члан 7. 

Називи улица, наведени у члану 6. ове Одлуке, 
обухватају простор око улице са лијеве и 
десне стране који је дефинисан почетком и 
крајем улице, а који се поред графичког 
означавања и описно утврђује на следећи 
начин: 

 Улица I реда - „Друге мајевичке 
бригаде“  

почиње од моста код цркве, а 
завршава после моста за Јовиће, код 
пословног објекта Стевановић Анке; 

 Улица II реда - „Лопарска“  

почиње на спајању са улицом „Друге 
мајевичке бригаде“ код објекта Гаврић 
Веселина, а завршава код куће Рикић 
Живојина, после моста на Лабуђанској 
ријеци; 

 Улица II реда - „Доктора Боривоја 
Павловића“  

почиње на спајању са улицом „Друге 
мајевичке бригаде“, код ветеринарске 
станице, а завршава код куће Душка 
Николића; 

 Улица II реда - „Вељка Чубриловића“  

почиње на спајању са улицом „Друге 
мајевичке бригаде“, код фудбалског 
игралишта, а завршава код куће Ристе 
Јовића; 

 Улица II реда - „Ратка Петровића“  

почиње на спајању са улицом „Друге 
мајевичке бригаде“ код куће Томић 
Здравка, а завршава на спајању са 
локалним секундарним путем 
ЛСП.Т.03. код пијаце; 

 Улица II реда - „Гаврила Принципа“  

почиње на раскршћу са улицом „Друге 
мајевичке бригаде“, код куће Милована 
Радовановића, а завршава код куће 
Цвијетина Цвјетковића; 

 Улица III реда - „Мајевичка“  

почиње на спајању са улицом „Ратка 
Петровића“, код куће Раде Секулића, а 
завршава код куће Нене Секулића; 
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 Улица III реда - „Прибојска“  

почиње на спајању са улицом „Ратка 
Петровића“, код куће Далибора 
Панића, а завршава код поште; 

 Улица III реда - „Милоша Обилића“ 

            почиње на спајању са улицом „Гаврила   
            Принципа“, код куће Јовице  
            Глигоревића, а завршава код куће  
            Милоша Стевановића. 

 
Члан 8. 

У простору кога обухватају наведене улице 
обавезно је означавање објеката бројевима 
тако да означавање објеката почиње са 
почетком улице, с тим да лијева страна улице 
има непарне, а десна парне бројеве. 

Термином „почетак улице“ дефинише се онај 
крај улице који се наслања на улицу вишег 
реда. У случају да се на оба краја предметне 
улице налазе улице истог реда онда је почетак 
улице онај крај улице који је ближи центру 
насељеног мјеста. У изузетним случајевима се 
може одступити од овог правила ако 
географски положај улице то „захтијева“. 

Под појмом „Центар насељеног мјеста“ 
подразумијева се простор пречника 100 
метара у дијелу насељеног мјеста гдје је 
лоциран највећи дио јавних и објеката од 
општег друштвеног значаја. Само средиште 
подручја центра дефинисано је на следећи 
начин: 

01. „Центар Лопара“ подразумијева 
простор са спомеником палим борцима 
у самом средишту подручја центра, 

02. „Центар Кораја“ подразумијева простор 
са платоом испред џамије у самом 
средишту подручја центра, 

03. „Центар Прибоја“ подразумијева 
простор са спомеником палим борцима 
у самом средишту подручја центра. 

Означавање објеката који су лоцирани на 
ракршћу двију улица, односно одређивање 
њихове припадности одређеној улици, врши се 
на основу положаја главног улаза у предметни 
објекат, што значи да објекат припада улици из 
које се ступа на главни улаз у објекат. 

Члан 9. 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове општине Лопаре, као 
надлежни орган, ће се старати о провођењу 
ове одлуке, тј. континуирано вршити 
нумерацију објеката и неизграђених парцела 
(гдје то није урађено). 

Набавка плочица са именима улица, односно 
кућних бројева у довољним количинама, као и 
дистрибуција истих, ће се вршити у складу са 
планом рада Одјељења, уз обавезу грађана да 
наведени кућни број плате. 

Набавка плочица са именима улица пада на 
терет буџета СО-е Лопаре. 

 

Члан 10. 

Техничке карактеристике плочица са именима 
улица су: 

 Материјал израде: алуминијумски лим; 

 Величина: 45 х 30 cm, 

 Боја плочице: плава са бијелим 
оквиром дебљине 0,5 cm, на 
удаљености од 1 cm од ивице плочице, 

 Боја слова: бијела, 

 Натписи на плочицама се исписују 
ћириличним и латиничним писмом, и то 
на тај начин да натписи буду исписани 
прво ћириличним писмом, 

 Број плочица у једној улици: плочице 
се постављају на сваких 200 метара, а 
ако је улица краћа онда само на 
почетку и крају улице, 

 Начин постављања: прва плочица се 
поставља на почетку улице на првом 
објекту на лијевој страни исте, па на 
цик цак до задње плочице, а на висини 
од 3 метра од тротоара поред објекта, 
с назнаком да последња плочица мора 
бити постављена на десној страни 
улице. 

 

Члан 11. 

Техничке карактеристике плочица са кућним 
бројевима, које поред броја садржавају и име 
улице, су: 

 Материјал израде: алуминијумски лим; 

 Величина: 15 х 15 cm, 

 Боја плочице: плава са бијелим 
оквиром дебљине 0,5 cm, на 
удаљености од 1 cm од ивице плочице, 

 Боја бројева и слова: бијела, 

 Натписи на плочицама се исписују 
ћириличним и латиничним писмом, и то 
на тај начин да натписи буду исписани 
прво ћириличним писмом, 

 Начин постављања: на видљивом 
мјесту од стране улице којој објекат 
припада, са десне стране улаза у 
објекат у висини од око 180 cm од 
улазног подеста. 

 

Члан 12. 

Саставни дио ове Одлуке су и прилози: 

 планови насељених мјеста Лопаре, 
Корај и Прибој са уцртаним положајем 
и ознаком улица,  

 као и графички приказ изгледа плочица 
са именом улице, односно ознаком 
кућног броја. 
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Члан 13. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престају 
да важе Одлука о одређивању имена улица у 
насељу Лопаре и обавези означавања 
објеката бројевима („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 12/07, 8/10, 6/12, 3/14 и 
3/18) и Одлука о одређивању имена улица у 
осталим насељеним мјестима на територији 
општине Лопаре и обавези означавања 
објеката бројевима („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 8/11) 

 
Члан 14. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавит ће се у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
 
 

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

 
 

Број: 01/1-022-1-99/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум;  24.06.2021.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р.  
________________________________________________                                                                                                                    
 
22. 

На основу члана 5. става 1. тачка в) и 
члана 19. Закона о јавним предузећима („Сл. 
гл. РС“, број 75/04 и 78/11), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 
36. Статута општине Лопаре („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 
15. и члана 18. Статута  ЈКП „Водовод“ д.о.о. 
Лопаре број 01/1-022-1-1/21 од  04. фебруара 
2021. године, Скупштина општине Лопаре  на 
6. редовној сједници одржаној дана 24. јуна 
2021. године донијела је 

 
ЕТИЧКИ КОДЕКС 

ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ДРУГИХ ЛИЦА 
ИЗАБРАНИХ У ОРГАНЕ ЈКП „ВОДОВОД“ 

д.о.о. ЛОПАРЕ 

 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

 

Овим Етичким кодексом понашања запослених 
и других лица изабраних/именованих у органе 
или посебно овлаштених за заступање  (у 
даљем тексту: Етички кодекс) ЈКП „Водовод “ 
д.о.о. Лопаре (у даљем тексту: Предузеће) 
ближе се уређују питања која се односе на 
нарочито на: 

1. опште норме – принципе понашања 
запослених у Предузећу, лица 

изабраних за чланове Управе 
Предузећа (директор и извршни 
директори), Надзорног одбора и Одбор 
за ревизију, као и лица овлаштених за 
заступање Предузећа у правном 
промету (пуномоћници, прокуристи и 
други) (у даљем тексту сви наведени: 
повезана лица), 

2. дужност законитог, стручног и савјесног 
вршења својих радних, изборних или 
опуномоћених дужности и обавеза, у 
оквиру своје стручне и професионалне 
оспособљености и надлежности, 

3. дужности спровођења мјера заштите 
животне и радне средине, заштите и 
правилног коришћења имовине 
Предузећа, 

4. дужност чувања и забрану одавања 
пословне тајне Предузећа, 

5. забране у погледу конкуренције 
Предузећа, 

6. забране у погледу сукоба интереса, 

7. недопуштене активности и друге 
забране (нпр. у погледу кредита и 
друго), 

8. обавеза пријављивања незаконитог и 
неетичког понашања повезаних лица, 

9. санкције и друге дисциплинске мјере, и  

10. садржај изјаве којом се повезано лице 
обавезује на досљедно испуњавање 
својих радних дужности и обавеза. 

 

Члан 2. 
 

Досљедна примјена цитираних норми овог 
Етичког кодекса допринијеће стварању 
квалитетнијег угледа (имиџа) овог Предузећа  
и његовом просперитету, повећању 
продуктивности и квалитету рада те развијању 
морала, реда и одговорности свих запослених. 

 
Члан 3. 

 
На сва питања у вези норми – принципа 
етичког понашања повезаних лица у 
Предузећу а која нису уређена овим Етичким 
кодексом, примјењиваће се одредбе Закона о 
привредним друштвима, Закона о јавним 
предузећима, Закона о раду и других закона те 
припадајућих подзаконских прописа, општег и 
посебног колективног уговора за област 
комуналних дјелатности, Статута, Правилника 
о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста, Правилника о дисциплинској и 
материјалној одговорности и других општих 
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аката Предузећа. 
 
2. ОПШТЕ НОРМЕ – ПРИНЦИПИ  
    ПОНАШАЊА 
 

Члан 4. 
 

Повезана лица у овом Предузећу у току рада и 
у службеним контактима као и у свим другим 
контактима са колегама те другим физичким и 
правним лицима у правном промету у вези са 
радом без обзира на радно вријеме и мјесто 
дешавања, дужна су да поштују и примјењују 
опште норме и принципе свога изгледа и 
понашања, а нарочито: 

1. прикладно пословно облачење, 
2. радна одјећа и обућа мора увијек бити 

уредна и чиста, 
3. тачност доласка на посао и састанке, 
4. чистоћа и уредност радне средине, 
5. свакодневно вођење рачуна о хигијени 

тијела, 
6. изрази поштовања према старијима и 

претпостављенима, 
7. директоре и извршне директоре 

ословљавати са „директоре/ице, шефе, 
господине, госпођо“, руководиоце и 
шефове Одјељења ословљавати са 
„руководиоче или шефе“ а странке 
ословљавати са „госпођо или 
господине“, 

8. званичнике односно функционере 
ословљавати са „господине или 
госпођо“ или са називом функције 
„градоначелниче, предсједниче итд“,  

9. избјегавање и спречавање 
конфликтних ситуација и сукоба са 
претпостављенима, колегама, 
странкама, другим лицима у току 
радног времена и/или службеним 
просторијама Предузећа без обзира на 
тематику, разлоге, поводе, мотиве и 
друго, 

10. избјегавање и спречавање 
конфликтних ситуација и сукоба са 
претпостављенима, колегама, 
странкама, другим лицима у вези са 
радом а без обзира на радно вријеме и 
мјесто дешавања (у/ван радног 
времена, у/ван службеих просторија), 

11. избјегавање учествовања у гласинама, 
оговарањима, и другим врстама 
негативне и штетне комуникације, 

12. чување интереса и угледа Предузећа, 
13. чување података и докумената из 

пословања Предузећа, 
14. чување личних података у складу са 

Законом и другим припадајућим 
прописима, 

15. избјегавање коментара  и критика на 
рачун других институција или њихових 
радника 

16. избјегавање било каквих коментара на 
рачун запослених или руководиоца, 
осим на званичним састанцима 
предвиђеним за такву врсту конверзије, 

17. избјегавање изношења било каквих 
информација и неистина о раду 
Предузећа, 

18. обавезно ношење идентификационих 
картица  свих  радника који остварују 
контакте са странкама, 

19. изричито се забрањује долазак на 
посао у алкохолисаном стању и 
употреба алкохола за вријеме радног 
времена, 

20. забрана пушења у службеним 
просторијама друштва и на улазима у 
просторије Управне зграде осим на 
мјестима која су предвиђена за ту 
намјену, 

21. обавезна примјена личних и 
колективних средстава заштите на 
раду током радног процеса на свим 
радним мјестима гдје постоји опасност 
од могућег повређивања радника. 
 

Члан 5. 

 

Надређени и други радници не могу вршити 
дискриминацију, мобинг нити под било којим 
околностима спроводити било какав 
неодговарајући притисак или утицај на колеге 
односно давати увредљиве примједбе. 
Сви облици дискриманције и мобинга су 
изричито забрањени. 
Запослени не смију обављати било коју 
активност која је везана за пријетње, 
застрашивање, непријатељско или друго 
непримијерно понашање према било коме на 
раду или у вези са радом као ни да користе 
епитете или омаловажавања која се односе на 
расу, боју коже, религију, национално 
поријекло, године живота, итд. 
 

Члан 6. 

 

Повезана лица у Предузећу дужна су да о 
свом изгледу и понашању воде рачуна и када 
нису на послу односно када се налазе на 
семинарима, савјетовањима, стручним 
усавршавањима и радничким спортским 
играма и дужни су да избјегавају недолично 
или друго непримијерно понашање – свађу, 
тучу, коцкање или дружење са лицима 
повезаним са криминалним активностима и 
друго те да у сваком погледу буду узорни 
грађани и на тај начин спријече могућу 
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дискредитацију свог личног угледа и угледа 
Предузећу које представљају. 
 

Члан 7. 
Употреба службене легитимације овог 
Предузећа се регулише посебним 
правилником који доноси Управа Предузећа. 

 
Члан 8. 

 
Повезана лица у међусобној 
комуникацији и у сваком другом 
контакту са странкама и трећим 
лицима дужна су своје понашање 
ускладит са овим Етичким кодексом а 
што, имзеђу осталог, подразмијева и: 

1. сусретљивост и љубазност са 
колегама, надређеним и 
странкама (било лично, 
телефонским) са максималним 
поштовањем етничке, вјерске, и 
друге припадности, његовањем 
културе дијалога, рационалне 
службене коресподенције и 
толерантне и усмене 
комуникације, 

2. све спорове са странком 
рјешавати брзо, стучно, 
одмјерено и уљудно, 

3. његовати узајамно повјерење и 
поштовање међу сарадницима, 

4. пружање узајамне стучне 
помоћи, савјета, размјена 
искуства, 

5. комуникација мора бити јасна и 
ефикасна а подаци који се 
износе прецизни, истинити и 
повјерени, 

6. пажљиво и активно слушати 
саговорника и гледати у очи 
оног ко говори, 

7. недопустиво је имати жваку или 
јести приликом комуникације са 
другом особом, 

8. не држати руке у џеповима 
приликом разговора, 

9. млађи први поздравља старије 
колеге, 

10. радник први поздравља 
претпостављеног односно 
члана Управе Предузећа, 
руководиоца службе односно 
шефа Одјељења, 

11. онај ко улази у просторију 
поздравља све присутне у 
Предузећу; 

12. у директној комуникацији не 
треба угрожавати или 
омаловажавати саговорникову 
теорију, тезу, размишљање итд 
осим изношења аргументоване 

критике поштујући избор ријечи 
и правила лијепог понашања, 

13. на све телефонске, телефакс и 
е-маил поруке одговорити 
прецизно и благовремено а 
приватну комуникацију свести 
на минимум, 

14. обавезно да се на пословним 
састанцима, колегијумима, итд 
искључи мобилни телефон, 

15. поштовати све отало што у редним 
околностима представља правило лијепог 
понашања (бонтон). 
 

Члан 9. 
 

Запослени у Предузећу, чији посао 
подразумјева и коресподенцију са јавним и 
другим институцијама, органима итд као и 
странкама, морају поштовати правописна и 
граматичка правила те основна начела којима 
подлијеже пословна коресподенција, 
укључујући и: 
Брзина и експедитивност – на примљени допис 
треба одговорити у што краћем временском 
року, а у колико су предвиђени формални 
рокови ( законски и други рокови) одговори се 
морају доставити благовремено. 
Истина и законитост – све информације које се 
износе треба да буду провјерене, поткрепљене 
и засноване на позитивним прописима и 
општим актима овог Предузећа те правилима 
струке. 
Поузданост и тајност – подразумјева 
непрекидно и сигурно функционисање свих 
учесника комуникације без обзира на предмет 
дописа као и обавезу да чувају службену, 
односно пословну тајну као и личне подтаке у 
складу са законом. 
Сажетост и јасност – подразумјева да се 
сажето и тачно, прецизно и недвосмислено 
истакне шта се дописом жели, шта се рјешава, 
шта одлучује итд. 
Конзистентност – реченице трева да буду 
јасне, правописно и граматички правилно 
написано. 
Пословни састанци се унапријед заказују, како 
би сви запослени могли да испланирају своје 
радне задатке на вријеме. 
На заказани састанак се не смије каснити, а на 
састанку се никад не разговара са особом у 
непосредној близини док неко други прича, 
чита, нити се у то вријеме употребљава 
мобилни телефон на било који начин. 

 

3. ДУЖНОСТ ЗАКОНИТОГ, СТРУЧНОГ И 
САВЈЕСНОГ ВРШЕЊА ПОСЛОВА И РАДНИХ 
ЗАДАТАКА 
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Члан 10. 

Повезана лица у Предузећу и овлаштена лица 
у односу према органима у којима су 
ангажовани од стране Предузећа и за рачун 
Предузећа, дужна су да своје послове и 
задатке извршавају стручно, поштено, савјесно 
и одговорно и да су увијек спремни да се 
њихова активност и понашање усклади и 
коригује на основу датих препорука, мишљења 
и сугестија, а у складу са законом и у општем 
интересу Предузећа. 
 

Члан 11. 

Изабрани представници у органима Предузећа 
не смију донијети ниједну одлуку нити за исту 
да гласају, нити да прећуте да јавно изнесу 
свој став уколико им је познато да та одлука 
коју треба донијети није у складу са законским 
и другим припадајућим прописима или да није 
испоштована процедура њеног доношења. 
 

Члан 12. 

Изабрани представници у органима 
Предузећа, чланови Управе  Предузећа, као и 
друга одговорна лица, у обављању својих 
функција или наложених задатака ни у ком 
случају не смију тражити, нити примати новац, 
дарове, услуге или било коју другу корист за 
себе или друге у вези са обављањем 
дужности. 
 

Члан 13. 

Сви запослени у Предузећу дужни су да своје 
радне задатке обављају професионално, 
савјесно и одговорно, да се придржавају 
обавеза и поступака утврђених законом и 
другим општим актима овог Предузећа те 
уговором о раду и да исте извршавају на начин 
којим неће онемогућавати или ометати друге 
раднике у извршавању њихових радних 
задатака. 
 

Члан 14. 
 

У циљу што успјешнијег обављања 
систематизованих послова и радних задатака 
свога радног мјеста, запослени радници 
Предузећа су дужни да своја стечена знања 
стално стручно и професионално унапређују и 
усавршавају (нпр. Доношење нових те изјмену 
и допуну важећих прописа , на интернету или 
на други начин упознају се са новинама у 
својој стручној области итд). 

 

4. ДУЖНОСТ СПРОВОЂЕЊА  МЈЕРА 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТЕ И ПРАВИЛНОГ КОРИШТЕЊА 
ИМОВИНЕ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 15. 
 

Заштита животне и радне средине, те заштита 
и правилно кориштење  односно располагање 
имовином – основним средствима и 
ресурсима, као и новчаним средствима 
Предузећа, примарна је дужност и одговорност 
свих запослених а посебно оних радника који 
су задужени и рукују том имовином у 
реализацији регистрованих дјелатности 
Предузећа. 
Својим понашањем не смију дати повода нити 
активно и пасивно допринијети да се чине 
било какве злоупотребе и да се у том погледу 
донесу неправилне одлуке које би Предузећу 
или трећим лицима могле нанијети материјлну 
штету или неком трећем неосновану добит. 
 

Члан 16. 
 

Вршење јавних набавки, уговарање и 
извођење радова, уградња резервних 
дијеловаи другог материјала, употреба возила, 
грађевинских машина, алата и друге ситне 
механизације, кориштење телефона, 
информатичко -  рачунарске опреме, 
канцеларијског материјала, заштиних 
средстава и опреме мора бити рационално и 
уз максималну штедњу са пажњом доброг 
домаћина. 

 

5. ДУЖНОСТ ЧУВАЊА И ЗАБРАНА 
ОДАВАЊА ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 17. 
 

Повезана лица и акционари су дужни да чувају 
све информације о пословању Предузећа а 
које имају карактер пословне тајне без обзира 
на који начин су за исте сазнали. 
Обавеза чувања пословне тајне не престаје ни 
након престанка својства повезаног лица у 
Предузећу. 
Пословном тајном сматрају се све 
информације (исправе, подаци о друго) које на 
посредан или непосредан начин свједоче о 
пословању Предузећа за које је очито да би 
проузроковале знатну материјлану или 
нематеријлану штету Предузећу  ако дођу у 
посјед неовлашћеним лицима без предходне 
сагласности члана Управе Предзећа или 
Надзорног одбора. 
У повјерљиве податке спадају, поред осталих, 
и сви остали подаци нејавног карактера чије 
неовлашћено  саопштавање може користити 
конкурентским привредним друштвима и 
јавним односно приватним институцијама и 
органима а Предузећу  нанијети знатну 
материјлану штету. 
Повјерљиве информације о Предузећу 
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сматрају се привилегованим информацијама и 
морају се држати у строгој тајностиа корсите 
се само у интересу Предузећа а не у личне 
сврхе и не смију се саопштавати лицима изван 
Предузећа па чак и запосленима у Предузећу 
којима такве информације нису неопходне за 
обављање њихових радних мјеста. 
Није дозвољено запосленим да у породици, са 
комшијама, другим привредним друштвима 
односно јавним и/или приватним 
институцијама и органима те лицима 
разгварају о проблемима и тешкоћама као и о 
пословној тајни и плановима Предузећа. 
Као пословна тајна не могу се сматрати 
документа и подаци који се по законау 
сматрају јавним, подалатак или инофрмација 
чије је објављивање обавезно у складу са 
Законом, податак или информација о кршењу 
закона, добрих пословних обичаја или 
пословног морала односно информација за 
коју постоји основана сумња на постојање 
корупције уколико се исте објављују са циљем 
заштите јавног интереса. 
Документа и податке који представљају 
пословну тајну, другим лицима може дати 
Управа Предузећа или Директор Предузећа, 
односно лице које он за то овласти, у складу 
са Законом о слободи приступа 
информацијама. 
За све остало што није регулисано овим 
Етичким кодексом примјењиваће се одредбе 
Статута овог Предузећа као и посебног 
правилника који ће регулисати ову 
проблематику. 
 

Члан 18. 

Осим директору Предузећа, предсједнику 
Надзорног одбора и извршним директорима, 
свим осталим повезаним лицима Предузећа 
забрањује се свако неовлаштено давање 
саопштења за јавност у вези са пословањем 
или другим активностима Предузећа осим 
уколико су за то поступање предходно добили 
сагласност члана Управе Предузећа или 
предсједника Надзорног одбора. 
 

Члан 19. 

Информације које су пословна тајна 
Предузећа обавезни су да чувају и трећа лица 
без обзира како су за исте сазнали ако су 
знали или с обзиром на природу тих 
информација морали знати да су исте 
пословна тајна Предузећа. 

 

6. ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ 
 

Члан 20. 
 

Повезана лица у Предузећу не могу имати то 

својство а истовремено бити запослени, 
односно прокуристи у било ком другом 
привредном друштву односно правном лицу 
исте или сродне дјелатности која би могла 
бити конкурентна Предузећу, нити могу бити 
предузетници који обављају такву дјелатност. 

 

7. СУКОБ ИНТЕРЕСА 
 

Члан 21. 
 

Повезана лица дужна су избјегавати стварне и 
очигледне сукобе инетереса са Предузећем и 
личним и професионалним односима. 
Сукоб интереса се јавља када лични, односно 
професионални интерес повезаног лица 
онемогућава, може онемогућавати, или се 
чини да материјално онемогућава интерес и 
пословање Предузећа, или повезано лице да 
испуњава своје обавезе и одговорности. 
Повезаним лицима у Предузећу није 
допуштено да од Предузећа траже повољније 
услове од услова који се нуде другим лицима 
који немају својство повезаног лица у 
Предузећу. 
Имовина и ресурси Предузећа, повјерљиве 
информације у вези са пословањем као и 
положај у Предузећу ни на који начин не смију 
ставити функцију личне користи, увећања 
властите имовине или имовине неких других 
лица. 
Било који вид ангажовања изван Предузећа не 
смије угрозити обављање редовног посла, што 
се односи и на вријеме као и пажњу која је 
неопходна за квалитет рада у Предузећу. 

 

8. НЕДОПУШТЕНЕ АКТИВНОСТИ 
 

Члан 22. 
 

Повезаним лицима није дозвољено: 
1. да од Предузећа траже непосредно 

или преко посредника (супсидијара), 
нове индивидуалне кредите или 
продуживање или материјлану 
измјену раније додијељених или 
неисплаћених кредита или других 
позајмица; 

2.  да учествују у поступку набавке у 
својству понуђача било којег лица 
које је припремило позив на тендер 
или лица у вези са повезаним 
лицима; 

3. вршење измјена и допуна у било 
којем закљученом уговору о набавци 
осим ако су исте изршене у складу са 
законом; 

4. прихвате плаћања замјеном за 
новац, плаћања у натури или у 
готовинском еквиваленту и 
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5. предузимање било каквих 
активности, радњи и мјера које су у 
супротности са законом, 
припадајућим прописима, општим и 
другим актима овог Предузећа. 

 
 
9. ОБАВЕЗА ПРИЈАВЉИВАЊА 
НЕЗАКОНИТОГ И НЕЕТИЧКОГ ПОНАШАЊА 
ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА   
 

Члан 23. 
 

О сваком појединачном случају незаконитог и 
неетичког понашања повезаних лица одмах се 
обавјештавају надлежни органи Предузећа ( 
Управа Предузећа и/или Надзорни одбор). 
Друштво је дужно да пружи потпуну заштиту 
лица које поступајући савјесно и у доброј мјери 
указује надлежним органима на постојање 
корупције. 

 

10.  ИЗЈАВА 

Члан 24. 

Повезана лица приликом заснивања радног 
односа у Предузећу или по извршеном 
именовању у Управу Предузећа и друге органе 
Предузећа, потписују изјаву којом се обавезују 
да ће своје радне дужности и обавезе 
извршавати часно и поштеноу складу са 
законом и припадајућим прописима, Статутом, 
Етичким кодексом, Правилником о раду и 
другим општим актима Предузећа и да ће 
лично доприносити јачању законитости рада, 
међусобног повјерења и радне дисциплине а 
све у циљу остваривања општег интереса 
Предузећа. 
Садржај изјаве из предходног става се налази 
у прилогу овог Етичког кодекса и чини његов 
саставни дио. 
Након ступања на снагу овог Етичког кодекса, 
сва повезана лица су дужна поново потписати 
изјаву из става 1. овог члана. 
Након потписивања изјаве из овог члана иста 
се одлаже у персонални досије радника 
односно именованог лица. 

 
 

11. САНКЦИЈЕ И ДРУГЕ ДИСЦИПЛИНСКЕ 
МЈЕРЕ 
 

Члан 25. 
 

Против повезаног лица покренуће се 
дисциплински поступак односно поступак 
разрјешења у складу са законом, припадајућим 
прописима и општим актима овог Предузећа 
између осталог и из слиједећих разлога: 
1. неиспуњења обавеза и невршења радних 
дужности утврђених законом, припадајућим       

прописима и општим и другим актима овог 
Предузећа, 
2. додијеле уговора о набавци супротно 
важећим прописима за ту област, 
3. судјеловања у сукобу интереса са 
Предузећем, 
4. вршења недопуштених активности, 
5. извршења кривичног или другог 
противправног дјела којим је нанијета штета    
Предузећу, 
6. осталих разлога предвиђених законом, 
припадајућим прописима и општим и другим 
актима овог Предузећа. 

 

12. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА  И НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА ЕТИЧКОГ КОДЕКСА 
 

Члан 26. 
 

Етички кодекс доноси Скупштина Предузећа  
на приједлог Надзорног одбора а уз претходно 
добијену препоруку Одобора за ревизију. 
Примјену Етичког кодекса дужна је да 
обезбиједи Управа Предузећа на начин да сва 
повезана лица у Предузећу  поступају у складу 
са прописаним правилима понашања као и да 
се против лица које крши Етички кодекс 
спроведе дисциплински поступак односно 
поступак разрјешења у складу са законом, 
припадајућим прописима и општим актима 
овог Предузећа. 
 
 
13. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 27. 
 

Повезана лица су дужна поштовати и 
извршавати у цјелости одредбе овог Етичког 
кодекса без изузетака и временског 
ограничења. 
У случају било какве нејасноће у вези са 
начином и условима поштовања односно 
примјене одредби овог Етичког кодекса, 
повезано лице је дужно одмах по настанку 
такве околности тражити писано тумачење и 
разјашњење од Управе Предузећа или 
Надзорног одбора. 
 

Члан 28. 

Тумачење Етичког кодекса даје Надзорни 
одбор и/или Управа Предузећа. 
 

Члан 29. 

Измјене и допуне Етичког кодекса врше се на 
начин и по поступку предвиђеном за његово 
доношење. 
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Члан 30. 

Етички кодекс ступа на снагу истеком рока од 8 
(осам) дана од дана њиховог објављивања на 
огласној табли Предузећа. 
Етички кодекс се по правилу увијек налази на 
огласној табли Предузећа ради омогућавања 
радницима да се упознају са његовом 
садржином те евентуално поново подсјете на 
конкретне одредбе истог. 
  
 

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

 
 

Број: 01/1-022-1-100/21     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 24.06.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                        Миленко Ристић,  дипл.ецц, с.р 
________________________________________                                                                                                                                                                                                                                      

 

23. 
На основу члана  39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 5. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 
36. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 6/17) и члана 
41. Одлуке скупштине општине Лопаре о 
оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Водовод“ д.о.о. Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 9/19), Скупштина 
општине Лопаре, на 6.  сједници, одржаној  
24.06.2021. године, д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У 
о висини накнаде за рад предсједника и 

чланова Надзорног одбора 
ЈКП „Водовод“ д.о.о. Лопаре 

 
I 
 

 Предсједник и чланови Надзорног 
одбора ЈКП „Водовод“ д.о.о. Лопаре имају 
право на мјесечну накнаду за рад, у висини 
утврђеној овом Одлуком.  

 
II 
 

 Члану Надзорног одбора припада 
мјесечна нето накнада за рад у висини од 
100,00 КМ. 
 Предсједнику Надзорног одбора 
припада мјесечна нето накнада за рад у 
висини од 150,00 КМ. 
  

III 
 
 Накнаде из тачке II ове Одлуке, са 

обрачунатим припадајућим порезима и 
доприносима, исплаћује ЈКП „Водовод“ д.о.о. 
Лопаре. 
 

IV 
 

 Ова одлука ступа на снагу осам дана 
након објављивања у "Службеном гласнику 
општине Лопаре". 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-101/21     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 24.06.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                            
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________   
   
24. 

На основу члана 8. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 25/03, 41/03 и 
104/06), члана 5. став 1. тачка е) Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 
36. Статута општине Лопаре ("Службени 
гласник општине Лопаре", број: 6/17) и члана 6. 
Одлуке о утврђивању критеријума за избор и 
именовања органа у јавним установама чији је 
оснивач Скупштина општине Лопаре број: 01/1-
022-1-16/21 од 04.02.2021. године, Скупштина 
општине Лопаре, на 6. сједници, одржаној 24. 
јуна 2021. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање чланова Надзорнoг одбора у 

ЈКП „Водовод“ д.о.о. Лопаре 
 

I 
 

               Расписујe се Јавни конкурс за избор и 
именовање три (3) члана  Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа „Водовод“ д.о.о. 
Лопаре.  
               

II 
 

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

               Јавни конкурс за избор и именовање 
чланова Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ 
д.о.о. Лопаре, чини саставни дио ове одлуке, а 
објавиће се у "Службеном гласнику Републике 
Српске" и дневном листу  "Независне новине".  

Рок за подношење пријава на Конкурс 
из члана 1. ове одлуке је 15 дана од дана 
посљедњег објављивања Конкурса у једном од 
јавних гласила из става 1. овог члана. 
 

IV 
 

               Поступак спровођења Конкурса, 
укључујући преглед приспјелих пријава, 
интервју и предлагање кандидата, у складу са 
Законом и Одлуком, извршиће Комисија за 
спровођење јавних конкурса за избор и 
именовање органа управљања јавних установа 
и предузећа чији је оснивач општина Лопаре, 
именована од стране Скупштине општине 
Лопаре Рјешењем број: 01/1-022-1-17/21 од 
04.02.2021. године. 
 

V 
 

                За спровођење ове одлуке задужује 
се Секретар Скупштине општине. 

 
VI 
 

                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: 01/1-022-1-102/21     ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 24.06.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________  
  
25. 

На основу члана 8. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник  Републике Српске“, број: 25/03, 41/03 
и 104/06), и члана 1. Одлуке о расписивању 
Јавног конкурса за избор именовање чланова 
Надзорног одбора у ЈКП „Водовод“ д.о.о. 
Лопаре, број: 01/1-022-1-102/21 од 24.06.2021. 
године, Скупштина општине Лопаре,                 
р а с п и с у ј е  

 
 

 ЈАВНИ КОНКУРС 
за избор и именовање  чланова надзорног 

одбора у ЈКП „Водовод“ д.о.о. Лопаре 

I   Скупштина општине Лопаре расписује  
Јавни конкурс за избор и  именовање: 

- три (3) члана Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Водовод“ д.о.о. 
Лопаре. 
 

II  Опис послова 
 Чланови надзорног одбора  обављају послове 
у складу са Законом о јавним предузећима и 
Статутом предузећа. 
 
III Општи услови за кандидате су: 

- да су држављани Републике 
Српске односно БиХ,   

- да су старији од 18 година,  
- да нису отпуштени из државне 

службе на било којем нивоу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
власти у Босни и Херцеговини 
или ентитетима, на основу 
дисциплинске мјере у периоду 
од три  године прије дана 
објављивања конкурса, 

- да се на кандидата не односи 
члан IX став 1. Устава Босне и 
Херцеговине  

- да се против кандидата  не 
води кривични поступак, 

- да нису осуђивани за кривично 
дјело, привредни преступ или 
прекршај који их чини 
неподобним за обављање 
функције  члана управног или 
надзорног одбора  у јавној 
установи или предузећу, 

                -    да имају општу здравствену             
                     способност. 

 
IV Посебни услови и критерији за кандидате 
су:. 
 

- средња,  виша или висока стручна 
спрема,      
      - познавање  дјелатности којом се бави 
предузеће,     
      - познавање садржаја и начина рада органа 
управљања.   
 
V  Сукоб интереса 
Кандидати не могу обављати дужности, 
активности или бити на положају који их 
доводи до сукоба интереса у складу са 
Законом о спречавању сукоба интереса у 
органима власти  Републике Српске 
(«Службени гласник Републике Српске«, број: 
73/08), Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске 
(«Службени гласник Републике Српске«, број: 
25/03, 41/03 и 104/06) и Законом о систему 
јавних служби («Службени гласник Републике 
Српске«, број 68/07, 109/12 и 44/16). 
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VI Потребна документа 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 
доставити доказе о испуњавању општих и 
посебних услова: 

- увјерење о држављанству, 

- фотокопија ЛК, 

- овјерену изјаву да нису отпуштени из 

државне службе на било којем нивоу 

власти у БиХ, на основу дисциплинске 

мјере, 

- овјерену изјаву да се на њих не односи 

одредба члана IX став 1. Устава БиХ, 

- увјерење о невођењу кривичног 

поступка које није старије од шест 

мјесеци, 

- увјерење о некажњавању / 

неосуђиваности које није старије од 

шест мјесеци,  

- овјерену изјаву да нису у сукобу 

интереса, 

- овјерену копију дипломе, 

- увјерење о општој здравственој 

способности (накнадно ће доставити 

изабрани кандидати). 

 

VII   Рок 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања. 
Јавни конкурс ће се објавити у „ Службеном 
гласник Републике Српске„ и Дневном листу 
„НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ„. 
Рок за подношење пријава рачуна се од дана 
посљедњег објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. 
 
VIII   Остале одредбе 
Са кандидатима који уђу у ужи избор Комисија 
за избор ће обавити интервју и сачинити 
приједлог ранг листе. Коначну одлуку о 
именовању доноси Скупштина  општине. 
Пријаве се могу доставити лично или путем 
поште на адресу: 
Општина Лопаре, Цара Душана 143, 75 240 
Лопаре са назнаком „Комисија за  спровођење 
поступка по јавним конкурсима за избор и 
именовање органа управљања јавних установа 
и предузећа чији је оснивач општина Лопаре''. 
 
 

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

 
Број:01/1-022-1-103/21      ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 24.06.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ               
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                           

26. 
На основу члана 127. став 2. тачка 4) 

Закона о  средњем образовању и васпитању 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
41/18, 35/20 и 92/20), члана 36. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 6/17), и чланом 5. и 6. 
Правилника о раду и поступку избора и 
разрјешења чланова школског одбора 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
37/19), Скупштина општине Лопаре на 6. 
сједници одржаној 24.06.2021. године, 
донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору кандидата за члана школског 

одбора Јавне установе Средњошколски 
центар''Вук Караџић'' Лопаре 

 
За члана школског одбора Јавне 

установе Средњошколски центар ''Вук 
Караџић'' Лопаре, испред општине Лопаре, 
бира се Јовица Јанковић из Јабланице. 

Ово рјешење доставити Министарству 
просвјете и културе Републике Српске на 
даљи поступак именовања чланова школског 
одбора.  

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 
Рјешењем број: 01/1-022-1-71/17 од 25.04.2017. 
године, изабрала члана Школског одбора јавне 
установе Средњошколски центар ''Вук 
Караџић'' Лопаре. Јавна установа 
Средњошколски центар ''Вук Караџић'' Лопаре, 
упутила је Скупштини општине Лопаре, допис 
број: 508/21 од 10.06.2021. године,  којим 
тражи да Скупштина општина Лопаре, у складу 
са Правилником о раду и поступку избора и 
разрјешења чланова школског одбора, изврши 
избор једног члана Школског одбора испред 
јединице локалне самоуправе.  

Чланом 127. став 2. тачка 4) Закона о 
средњем образовању и васпитању, прописано 
је да школски одбор има седам чланова које за 
јавне школе у име оснивача именује 
Министарство за просвјету и културу 
Републике Српске од којих једног члана 
школског одбора именује на приједлог локалне 
заједнице. Чланом 5. Правилника о раду и 
поступку избора и разрјешења чланова 
школског одбора прописано је да избор једног 
члана у име јединице локалне самоуправе, 
врши Скупштина општине.  

На основу напријед наведеног, 
Комисија за избор и именовање Скупштине 
општине Лопаре је на 6. сједници одржаној 24. 
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јуна 2021. године, разматрала захтјев јавне 
установе Средњошколски центар ''Вук 
Караџић'' Лопаре и након разматрања 
утврдила Приједлог рјешења као у 
диспозитиву и предложила Скупштини 
општине доношење истог. 

Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници одржаној 24. јуна 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: 01/1-022-1-104/21     ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 24.06.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                              Миленко Ристић, дипл. ецц. 
________________________________________                                                                                                   
 
27. 
           На основу члана 134. став 2. тачка 4) 
Закона о основном васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
44/17, 31/18, 35/20 и 63/20), члана 36. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 6/17), и чланом 5. Правилника о 
раду и поступку избора Школског одбора 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
28/18), Скупштина општине Лопаре на 6. 
сједници одржаној 24.06.2021. године, 
донијела је  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору кандидата за члана школског 
одбора Јавне установе Основна школа 

''Вељко Чубриловић'' Прибој 
 

За члана школског одбора Јавне 
установе Основне школе ''Вељко Чубриловић'' 
Прибој, испред општине Лопаре, бира се 
Драган Ђокић из Прибоја. 

Ово рјешење доставити Министарству 
просвјете и културе Републике Српске на 
даљи поступак именовања чланова школског 
одбора. 

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 Одлуком 
број: 01/1-022-1-73/17 од 25.04.2017. године, 

изабрала члана Школског одбора Основне 
школе ''Вељко Чубриловић'' Прибој.  У складу 
са Законом о основном васпитању и 
образовању, Министарство просвјете и 
културе Републике Српске, расписало је јавни 
позив за именовање чланова школских одбора 
основних и средњих школа у Републици 
Српској.  

Чланом 134. став 2. тачка 4) Закона о 
основном васпитању и образовању, прописано 
је да школски одбор има седам чланова које за 
јавне школе у име оснивача именује 
Министарство за просвјету и културу 
Републике Српске од којих једног члана 
школског одбора именује на приједлог локалне 
заједнице. Чланом 5. Правилника о раду и 
поступку избора школског одбора прописано је 
да избор једног члана у име јединице локалне 
самоуправе, односно града врши Скупштина 
општине, односно Скупштина града. 

На основу напријед наведеног, 
Комисија за избор и именовање Скупштине 
општине Лопаре је на 6. сједници одржаној 24. 
јуна 2021. године, утврдила Приједлог рјешења 
као у диспозитиву и предложила Скупштини 
општине доношење истог. 

Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници одржаној 24. јуна 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: 01/1-022-1-105/21     ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 24.06.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р.  
________________________________________
       
28. 
           На основу члана 22. и 23. Закона о 
стварним правима („Службени гласник РС“, 
број: 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 и 18/16), 
члана 13. и 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број: 97/16 и 36/19)  и 
члана 36. Статута општине Лoпаре (''Службени  
гласник општине Лопаре'', број: 6/17), 
Скупштина општине Лопаре, на  6. сједници 
одржаној дана  24.06.2021. године,                     
д о н о с и 
  

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

Младена (Насто) Митрића 
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I 
 

ОДОБРАВА  СЕ  Општини  Лопаре  
куповина   непокретности  у  Лопарама, 
општина Лопаре,   означених  као к.п.бр. 342/6 
и к.п.бр. 342/30 зв. „Лука“, у нарави ливада 1. 
класе у површини од 390 м

2
, уписана у лист 

непокретности број 11 К.О. Лопаре град, са 
правом својине у корист Митрић Насте Младен 
са дијелом од 1/1.   
 

II 
 

Некретнине наведене у  члану 1. ове 
Одлуке купиће се по укупној цијени од 3.900,00 
(словима: трихиљадедеветстотина) КМ. 

                                                                                                               
III 
 

Овлашћује се Начелник општине, да на 
основу ове одлуке и прибављеног мишљења 
Правобранилаштва Републике Српске, 
Сједиште замјеника у Бијељини, може код 
овлаштеног нотара закључити уговор о 
купопродаји непокретности описане у члану 1. 
ове одлуке.  

 
IV 
 

Ова Одлука  ступа на снагу осам дана 
након објављивања у ''Службеном  гласнику 
општине Лопаре''.  
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-106/21     ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 24.06.2021.     СКУПШТИНE ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р.  
________________________________________ 
     
29. 
            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 6. 
сједници одржаној дана 24.06.2021. 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  Ракић 
Бранислава из Прибоја број: УТУ-117/21 од 

20.04.2021. године, за изградњу 
индивидуалног стамбеног објекта у Прибоју, на 
земљишту означеном као к.ч. број 1651/9 К.О. 
Прибој, 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: 01/1-022-1-107/21    ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 24.06.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р.  
________________________________________                                                                                   
                          
30. 
            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 6. 
сједници одржаној дана 24.06.2021. 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                     
Лакић Милосаве из Бријеста број: УТУ-119/21 
од 21.04.2021. године, за изградњу 
индивидуалног стамбеног објекта у Прибоју, на 
земљишту означеном као к.ч. број 1651/11 К.О. 
Прибој, 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". 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-108/21     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 24.06.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р.  
________________________________________                                                                                    
                            
31. 
             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 6. 
сједници одржаној дана 24.06.2021. 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 Илић 
Радислава из Прибоја број: УТУ-118/21 од 
21.04.2021. године, за изградњу 
индивидуалног стамбеног објекта у Прибоју, на 
земљишту означеном као к.ч. број 1651/10 К.О. 
Прибој, 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: 01/1-022-1-109/21    ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 24.06.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р.  
________________________________________                                                                                     
                            
32. 
             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 6. сједници одржаној дана 
24.06.2021. 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 „ ZANNI BH“ 
д.о.о. Лукавац број: UTU-174/21 од 28.05.2021. 
године, за изградњу постројења (уређаја) за 
термални третман отпада који настаје код 
заштите здравља људи и животиња у насељу 
Мртвица, на земљишту означеном као к.ч. број 
1629/6 К.О. Мртвица, 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: 01/1-022-1-110/21     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 24.06.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р.  
________________________________________                                                                                    
                            
33. 
          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 6. 
сједници одржаној дана 24.06.2021. 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 Шакотић Митре 
и Шакотић Пере из Лопара број: UTU-169/21 од 
24.05.2021. године, за цијепање у оквиру 
парцеле означене као к.ч. број 345/1 К.О. 
Лопаре Град и формирање нове грађевинске 
парцеле са парцелом означеном као  к.ч. број 
357 К.О. Лопаре Град, а који су урађени од 
стране ЈП “Дирекције за изградњу и развој 
града” д.о.о. Бијељина. 
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 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: 01/1-022-1-111/21     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 24.06.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                     
                            
34. 
             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 6. 
сједници одржаној дана 24.06.2021. 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                     
Нешковић Марка из Лопара број: УТУ-125/21 
од 26.04.2021. године, за изградњу економског 
објекта – стаје за гајење стоке у Лопарама, на 
земљишту означеном као к.ч. број 182 К.О. 
Лопаре Град и измјена стручног мишљења и 
урбанистичко-техничких услова број: УТУ-
125/21-ИЗМЈЕНА од 10.06.2021. године, 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: 01/1-022-1-112/21     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 24.06.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р.  
________________________________________                                                                                    
                            

 
АКТИ НАЧЕЛНИКА 

 
35. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-40-3/21 
Датум, 29.04.2021. 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 медијског праћења и 

информисања у електронским медијима, као и 
оглашавање у дневним новинама за потребе Општинске 
управе општине Лопаре, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу ИД „EURO BLIC PRESS“ д.о.о. 
БАЊА ЛУКА, након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 291/21, која је у Уговорном органу 
запримљена дана 28.04.2021. године у 10:20h и заведена 
под бројем 02/5-1647. 

 
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 Кабинет начелника општине. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине Лопаре“ 
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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 медијског 
праћења и информисања у електронским медијима, као и 
оглашавање у дневним новинама за потребе Општинске 
управе општине Лопаре, покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-404-40-1/21 
од 26.04.2021. 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 6.000,00 КМ, без урачунатог 
ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен је 
понуђачу ИД „EURO BLIC PRESS“ д.о.о. БАЊА ЛУКА, 
26.04.2021. 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. 
________________________________________________   
                 
36. 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
        Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-26-10/21 
Датум, 05.05.2021. 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 намирница за 
спремање топлог оброка запосленима у Општинској 

управи општине Лопаре“ 

I 
Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 
02/5-404-26-9/21 од 05.05.2021. године да се оквирни 
споразум за набавку и испоруку намирница за спремање 
топлог оброка запосленима у Општинској управи 
општине Лопаре додијели Понуђачу ТРГОВИНСКА 
РАДЊА „ДАР“ ЛОПАРЕ, на основу понуде, број: 
17/2021. 
 

II 
Укупна вриједност предметне набавке, након проведене 
е-аукције, износи 56.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а, 
односно 65.520,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом 
(шездесетпетхиљадапетстотинадвадесет и 00/100 
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 (а) и (д), а у вези става 2) тачке 
а) и д) истог члана Закона о јавним набавкама БиХ. 
Докази које доставља изабрани понуђач не могу бити 
старији од 3 (три) мјесеца, рачунајући од момента 
предаје понуде. Осталу документацију изабрани понуђач 
је доставио у саставу своје понуде и тиме се ослободио 
обавезе накнадног достављања исте. 
Уколико изабрани понуђач у горе наведеном року не 
достави тражену документацију, уговорни орган ће, у 
складу са чланом 72. став 3) тачка (а) Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), 
доставити приједлог оквирног споразума оном понуђачу 
чија је понуда по ранг - листи одмах након понуде 
најуспјешнијег понуђача. 
 

IV 
Приједлог оквирног споразума 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 
намирница за спремање топлог оброка запосленима у 
Општинској управи општине Лопаре, покренут је Одлуком 
о покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-404-26-
1/21 од 19.03.2021. године. 
Јавна набавка проведена је путем Отвореног поступка, уз 
предвиђено провођење е-аукције. 
У овом поступку уговорни орган је предвидио 
закључивање Оквирног споразума на период од 1 (једне) 
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године, са једним понуђачем. 
Обавјештење о јавној набавци, број: 15-1-1-22-3-10/21 
објављено је на Порталу јавних набавки дана 19.03.2021. 
године. 
Сажетак Обавјештења о набавци објављен је у 
„Службеном гласнику БиХ“, број: 19 од 26.03.2021. 
године. 
Процијењена вриједност јавне набавке износи 81.196,58 
КМ, без ПДВ-а. 
Уговорни орган објавио је Тендерску документацију на 
Порталу јавних набавки, дана 19.03.2021. године. 
Измјена тендерске документације објављена је на 
Порталу јавних набавки, дана 26.03.2021. године. 
Тендерску документацију са Портала јавних набавки 
преузело је укупно 7 (седам) понуђача. Измјену 
тендерске документације преузела су 4 (четири) 
понуђача. 
Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем 
Начелника општине, број: 02/5-404-26-3/21 од 08.04.2021. 
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 2 (двије) понуде и то: 

- „ЛАЛА И ЛАЋО“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 
- ТР „ДАР“ ЛОПАРЕ 

 
Комисија је извршила јавно отварање пристиглих понуда, 
дана 08.04.2021. године у 11:30h уз присуство 
представника понуђача Трговинска радња „Дар“ 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 понуде и овјера, те је 
извршен преглед и провјера образаца и свих осталих 
докумената. На основу извршене провјере Комисија је 
утврдила сљедеће:  

 Понуде понуђача „Лала и Лаћо“ д.о.о. Бијељина 
и ТР „Дар“ 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, 23.04.2021. године са почетком у 12:00h. 
На Е-аукцију су путем Портала јавних набавки позвани 
сви квалификовани понуђачи. 
Након проведене Е – аукције, која је трајала од 12:00h до 
12:15h 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 утврдила је да је цијена 
понуде прворангираног понуђача за више од 20% нижа 
од цијене другорангиране прихватљиве понуде (за око 

31,03%), те је прворангираном понуђачу ТР „Дар“ Лопаре 
дана 26.04.2021. године упућен захтјев за образложење 
неприродно ниске понуђене цијене. Понуђач Трговинска 
радња „ДАР“ Лопаре је у остављеном року (29.04.2021. 
године), путем Протокола Уговорног органа, доставио 
образложење понуђене цијене и исто је оцијењено као 
прихватљиво за Уговорни орган.  
Комисија за јавне набавке сачинила је Записник о 
прегледу и оцјени понуда, број: 02/5-404-26-8/21 од 
04.05.2021. године који је заједно са Препоруком о 
избору најповољнијег понуђача (Извјештај о раду), број: 
02/5-404-26-9/21 од 05.05.2021. 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 2 (двије); 

 да је благовремено запримљено 2 (двије) 
понуде; 

 да је неблаговремено запримљено 0 (нула) 
понуда; 

 Понуде понуђача „Лала и Лаћо“ д.о.о. Бијељина и 
ТР „Дар“ 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 

 
Цијена 

(без ПДВ-
а) након е-

аукције 
умањена 
за преф. 
третман 

Процена
т умањ. 
укупне 
цијене  
након 

заврш. е 
-аукц. 

1)  
ТР „ДАР“ 
ЛОПАРЕ 

56.000,00 
КМ 

НЕ 

ПОДЛИЈЕЖЕ 33,27 %** 

2)  

„ЛАЛА И 
ЛАЋО“ Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА 

81.196,50 
КМ 

56.837,55 
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. 
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Записник о прегледу и оцјени понуда, број: 02/5-404-26-
8/21 од 04.05.2021. године саставни је дио ове Одлуке. 
 

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. 
         
     
Доставити: 
1. „Лала и Лаћо“ д.о.о. Бијељина,     Н А Ч Е Л Н И К 
2. ТР „Дар“ Лопаре,              Радо Савић, с.р. 
3. Евиденцији и 
4. Архиви. 
________________________________________________ 
 

37. 
На основу члана 18. став 1) и члана 90. Закона 

о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), а у вези са чланом 9. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 1/16) и чланом 4. став 3) 
Правилника о поступку директног споразума („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 12/15) Начелник општине 
Лопаре, 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 материјала за реновирање 
канцеларија у Општинској управи општине Лопаре 
(материјал за завршне радове), према ЈРЈН 44100000-1 
– грађевински материјали и придружени артикли. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава потребних 
за реализацију јавне набавке износи 5.991,00 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: 02/5-404-42-1/21          Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 07.05.2021. године          Радо Савић, с.р. 
________________________________________________        
                    
38. 
На основу члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), члана 9. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 1/16), члана 
59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 67. и 88. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 6/17), Начелник општине Лопаре, 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 примарног водовода на 
релацији Гајеви - Станишњик у Мјесној заједници Корај – 
Општина Лопаре, према ЈРЈН: 45232150-8, радови у вези 
са цјевоводима за дистрибуцију воде. 
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 6.410,26 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
Средства за набавку радова из тачке I ове Одлуке биће 
обезбјеђена од стране Министарства за рад, социјалну 
политику и повратак у Влади Тузланског кантона, на 
основу Одлуке, број: 09/1-11-015956/20 од 17.12.2020. 
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“. 
 
 
 

http://www.ejn.gov.ba/
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 
Број: 02/5-404-43-1/21            Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 10.05.2021. године            Радо Савић, с.р. 

 
 
39.  

РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-42-3/21 
Датум, 10.05.2021. 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 материјала за реновирање 

канцеларија у Општинској управи општине Лопаре 
(материјал за завршне радове) одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „GOLDEN BAU“ ЛОПАРЕ, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, број: 37/21 од 
10.05.2021. године, која је у Уговорном органу 
запримљена дана 10.05.2021. године у 14:25h и заведена 
под бројем: 02/5-1807. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 5.999,42 
КМ без ПДВ-а, односно 7.019,32 КМ са урачунатим ПДВ-
ом (словима: седамхиљададеветнаест и 32/100 
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 материјала за 
реновирање канцеларија у Општинској управи општине 
Лопаре (материјал за завршне радове) покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-42-1/21 од 07.05.2021. 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 5.991,00 КМ, без урачунатог 
ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен је 
Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „GOLDEN BAU“ ЛОПАРЕ, дана 
07.05.2021. године. 
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) Закона о 
јавним набавкама БиХ, као и члана 6. став 2. Правилника 
о поступку директног споразума општине Лопаре, који 
гласи „Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за новац. Када 
води преговоре који се односе на приједлог цијене или 
понуде, уговорни орган дјелује у складу са добром 
комерцијалном праксом“, као и Понуде Понуђача која у 
формалном, правном и економском погледу одговара 
захтјевима Уговорног органа, одлучено је као у 
диспозитиву.  
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 
   Радо Савић, с.р. 
________________________________________________ 
                     
40. 

На основу члана 18. став 1) и члана 90. Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), а у вези са чланом 9. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 1/16) и чланом 4. став 3) 
Правилника о поступку директног споразума („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 12/15) Начелник општине 
Лопаре, 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 информисања и медијског праћења 
активности Општинске управе општине Лопаре, према 
ЈРЈН 64216000-3, услуге електронског обавјештавања и 
информисања. 
   

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

Средства за набавку услуга из тачке I ове 
Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре за 2021. 
и 2022. 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: 02/5-404-44-1/21           Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 11.05.2021. године           Радо Савић, с.р. 
________________________________________________
                                     
41. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање поступка 
јавне набавке материјала за помоћ у изградњи стамбеног 
објекта за социјално угрожене сестре Антић из Мјесне 
заједнице Пипери, Општина Лопаре, према ЈРЈН 
44110000-4, грађевински материјали. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава потребних 
за реализацију јавне набавке износи 5.972,34 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: 02/5-404-45-1/21          Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 12.05.2021. године          Радо Савић, с.р. 
________________________________________________
                            
42.   
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 
         ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
          Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-13-17/21 
Датум, 14.05.2021. године 
 
На основу члана 70. и 72. став 3) тачка (ц) Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), 
члана 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 додјели уговора другорангираном понуђачу 

 
I 

Поништава се Одлука о избору најповољнијег понуђача, 
број: 02/5-404-13-10/21 од 09.03.2021. године којом 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 додјељује Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„МАЈЕВИЦА ПУТЕВИ“ БИЈЕЉИНА. 

 
II 

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку, број: 
02/5-404-13-16/21 од 14.05.2021. 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 другорангираном понуђачу ДРУШТВО 
СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „АМ - ЂОГИЋ“ 
ЖИВИНИЦЕ, број понуде 1/2021, по цијени понуде након 
проведене е – аукције у износу од 137.800,00 КМ без 
ПДВ-а, односно 161.226,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом. 
 

III 
Другорангирани понуђач којем се додјељује уговор, како 
би потврдио вјеродостојност достављене изјаве, дужан је 
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доставити документе из члана 45. став 2) тачке од а) до 
д) Закона о јавним набавкама БиХ у року од 5 (пет) дана 
од дана пријема ове Одлуке. 
  

IV 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Лопаре“ и на 
веб – страници Уговорног органа. 
 

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. 
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); 
- „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 

 да је благовремено запримљено 4 (четири) 
понуде; 

 да је неблаговремено запримљено 0 (нула) 
понуда; 

 
Комисија за јавне набавке је утврдила да су сви понуђачи 
доставили комплетну документацију у складу са 
условима тендерске документације и Закона о јавним 
набавкама. 
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. 
 
Начелник општине Лопаре је на основу сљедеће ранг – 
листе  

Р. 
бр. 

Назив / име понуђача 

Цијена 
(без ПДВ-а) 

након е-
аукције 

Проц. 
умањ. 
укупне 
цијене 
након 

заврш. Е 
- аукције 

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. 
 
и на основу члана 64. став 1) тачка (б) Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) 
донио Одлуку којом је као најповољнији понуђач у 
предметном поступку изабрано ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „МАЈЕВИЦА 
ПУТЕВИ“ БИЈЕЉИНА. 
Одлука о избору најповољнијег понуђача достављена је 
свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне 
набавке. 
 
Изабрани понуђач „Мајевица Путеви“ д.о.о. Бијељина 
доставио је дана 14.05.2021. године на Протокол 
Уговорног органа Допис, број: 63/21 од 07.05.2021. године 
којим одустаје од закључења уговора због заузетости 
капацитета. 
На основу напријед наведеног, Начелник општине 
одлучио je као у члану 2 ове Одлуке. 
 
  
Доставити:                                           Н А Ч Е Л Н И К 
1. „АМ - Ђогић“ д.о.о. Живинице,      Радо Савић, с.р. 
2. Евиденцији и 
3. Архиви. 
________________________________________________ 
 

43. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-44-3/21 
Датум, 17.05.2021. 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 



Страна 56                     Службени гласник општине Лопаре – број:  4/21              30.06.2021. 

 

Члан 1. 
У поступку набавке услуга информисања и 

медијског праћења активности Општинске управе 
општине Лопаре, одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „АСТРА МЕДИА“ БИЈЕЉИНА, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, број: 01-28/21 
од 11.05.2021. године, која је у Уговорном органу 
запримљена дана 17.05.2021. године у 10:39h и заведена 
под бројем: 02/5-1904. 

 
Члан 2. 

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

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

 
Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 
овлашћује Кабинет начелника општине. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине Лопаре“ 
и на web-страници, истовремено са упућивањем исте 
понуђачу 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 информисања и 
медијског праћења активности Општинске управе 
општине Лопаре, покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-44-1/21 од 
11.05.2021. 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 потребних 
за реализацију јавне набавке износи 6.000,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен је 
Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „АСТРА МЕДИА“ БИЈЕЉИНА, дана 
11.05.2021. 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. 
________________________________________________
                
44. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-45-3/21 
Датум, 17.05.2021. 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 материјала за помоћ у 

изградњи стамбеног објекта за социјално угрожене 
сестре Антић из Мјесне заједнице Пипери, Општина 
Лопаре, одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ „ПАПИЛОН“ 
ЧЕЛИЋ, након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 38/21 од 17.05.2021. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана 17.05.2021. године у 
09:44h и заведена под бројем 02/5-1894. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 5.973,51 

КМ, без ПДВ-а, односно 6.989,01 КМ, са урачунатим ПДВ-
ом (словима: шестхиљададеветстотинаосамдесетдевет 
и 01/100 конвертибилних марака).  
 

Члан 3. 
Приједлог уговора о набавци доставиће се на 

потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове Одлуке. 
 

Члан 4. 
За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности општине Лопаре. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке материјала за помоћ у 
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изградњи стамбеног објекта за социјално угрожене 
сестре Антић из Мјесне заједнице Пипери, Општина 
Лопаре, покренут је Одлуком о покретању поступка јавне 
набавке, број: 02/5-404-45-1/21 од 12.05.2021. 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 5.972,34 КМ, без урачунатог 
ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен је 
понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И 
УСЛУГЕ „ПАПИЛОН“ ЧЕЛИЋ, 12.05.2021. 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. 
________________________________________________
           
45. 
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 
         ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
          Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-13-19/21 
Датум, 19.05.2021. године 
 
На основу члана 70. и 72. став 3) тачка (ц) Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), 
члана 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 додјели уговора трећерангираном понуђачу 

 
I 

Поништава се Одлука о додјели уговора 
другорангираном понуђачу, број: 02/5-404-13-17/21 од 
14.05.2021. године којом 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 додјељује 
Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „АМ - ЂОГИЋ“ ЖИВИНИЦЕ. 

 

II 
Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 
02/5-404-13-18/21 од 19.05.2021. 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 трећерангираном понуђачу 
ПОЉОПРИВРЕДНО УСЛУЖНО ЗАНАТСКА ЗАДРУГА 
„МАЈЕВИЦА – ТОБУТ“ са п.о. ЛОПАРЕ, број понуде 
1/21, по цијени понуде након проведене е – аукције у 
износу од 164.800,00 КМ, без ПДВ-а, односно 192.816,00 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
стотинудеведесетдвијехиљадеосамстотинашеснаест и 
00/100 конвертибилних марака). 
 

III 
Трећерангирани понуђач, којем се додјељује уговор, у 
саставу своје понуде доставио је сву документацију која 
је неопходна за додјелу уговора и тиме се ослободио 
обавезе накнадног достављања исте. 
  

IV 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине Лопаре“ и на 
веб – страници Уговорног органа. 
 

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. 
Комисија за јавне набавке благовремено и правилно је 
извршила отварање и оцјену понуда и о томе сачинила 
одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће: 

 да је укупан број пристиглих понуда 4 (четири); 
- „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 

 да је благовремено запримљено 4 (четири) 
понуде; 

 да је неблаговремено запримљено 0 (нула) 
понуда; 

 
Комисија за јавне набавке је утврдила да су сви понуђачи 
доставили комплетну документацију у складу са 
условима тендерске документације и Закона о јавним 
набавкама. 
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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. 
 
Начелник општине Лопаре је на основу сљедеће ранг – 
листе  

 

Р. 
бр. 

Назив / име понуђача 

Цијена 
(без ПДВ-
а) након е-

аукције 

Проценат 
умањења 

укупне 
цијене након 
завршене Е - 

аукције 

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. 
 
и на основу члана 64. став 1) тачка (б) Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) 
донио Одлуку којом је као најповољнији понуђач у 
предметном поступку изабрано ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „МАЈЕВИЦА 
ПУТЕВИ“ БИЈЕЉИНА. 
Одлука о избору најповољнијег понуђача достављена је 
свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне 
набавке. 
 
Изабрани понуђач „Мајевица Путеви“ д.о.о. Бијељина 
доставио је дана 14.05.2021. године на Протокол 
Уговорног органа Допис, број: 63/21 од 07.05.2021. године 
којим одустаје од закључења уговора због заузетости 
капацитета. 
На основу члана 72. став 3) тачка (ц) Закона о јавним 
набавкама БиХ, Комисија је поново извршила анализу 
преостале три понуде и упутила Начелнику општине 
Препоруку за избор другорангираног понуђача као 
најповољнијег, број: 02/5-404-13-16/21 од 14.05.2021. 
године, којом предлаже да се уговор за предметну јавну 
набавку додијели другорангираном понуђачу ДРУШТВО 
СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „АМ - ЂОГИЋ“ 
ЖИВИНИЦЕ. 
Начелник општине је на основу Препоруке Комисије за 

јавне набавке донио Одлуку о додјели уговора 
другорангираном понуђачу, број: 02/5-404-13-17/21 од 
14.05.2021. године којом је уговор за предметну јавну 
набавку додијељен другорангираном Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „АМ - 
ЂОГИЋ“ ЖИВИНИЦЕ. 
Изабрани другорангирани Понуђач ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „АМ - ЂОГИЋ“ 
ЖИВИНИЦЕ упутио је Допис Начелнику општине, број: 
17/21 од 17.05.2021. године у коме наводи да није у 
прилици да закључи уговор о набавци и испоруци 
каменог агрегата за потребе санације макадамских 
застора, улица и локалних путева на подручју Општине 
Лопаре због заузетости свих својих капацитета. 
   
На основу напријед наведеног, Начелник општине 
одлучио je као у члану 2. ове Одлуке. 
 
 
  
Доставити:                                         Н А Ч Е Л Н И К 
1. ПУЗЗ „Мајевица - Тобут“              Радо Савић, с.р. 
    са п.о. Лопаре, 
2. Евиденцији и 
3. Архиви. 
________________________________________________ 
 
46. 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
        Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-41-9/21 
Датум, 26.05.2021. 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 санацији и асфалтирању пута (улица 
Бегића махала) у Мјесној заједници Корај, на потезу од 

вјерског објекта (џамије) до новог асфалта (улаз у 
мјесну амбуланту) 

 
I 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 
02/5-404-41-8/21 од 25.05.2021. године да се уговор за 
набавку 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) додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „АРАПОВАЦ 
ПУТЕВИ“ ЧЕЛИЋ, на основу понуде, број: 14-П/2021. 
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II 
Укупна вриједност предметне набавке, након проведене 
е-аукције, износи 19.230,40 КМ, без урачунатог ПДВ-а, 
односно 22.499,57 КМ са урачунатим ПДВ-ом 
(двадесетдвијехиљадечетиристотинедеведесетдевет и 
57/100 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 47. и 45. став (1) тачке од а) до д), а у вези 
става (2) истог члана Закона о јавним набавкама БиХ. 
Докази које доставља изабрани понуђач не могу бити 
старији од 3 (три) мјесеца, рачунајући од момента 
предаје понуде.  
 

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

 
V 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Поступак јавне набавке 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), покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-41-1/21 од 27.04.2021. године. 
Јавна набавка проведена је путем Отвореног поступка, уз 
предвиђено провођење е-аукције. 
Обавјештење о јавној набавци, број: 15-1-3-35-3-12/21 
објављено је на Порталу јавних набавки дана 27.04.2021. 
године. 
Сажетак Обавјештења о набавци објављен је у 
„Службеном гласнику БиХ“, број: 27 од 30.04.2021. 
године. 
Процијењена вриједност јавне набавке износи 19.230,77 
КМ, без ПДВ-а. 
Уговорни орган објавио је Тендерску документацију на 
Порталу јавних набавки, дана 27.04.2021. године.  
Тендерску документацију са Портала јавних набавки 
преузело је укупно 8 (осам) понуђача.  
Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем 
Начелника општине, број: 02/5-404-41-3/21 од 11.05.2021. 
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 3 
(три) понуде и то: 

- „ПАПИЛОН“ Д.О.О. КОРАЈ - ЧЕЛИЋ 
- „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ Д.О.О. ЧЕЛИЋ 
- ГЗР „JUMBO“ БРЧКО ДИСТРИКТ с.п. 

Комисија је извршила јавно отварање пристиглих понуда, 
дана 13.05.2021. године у 11:30h. 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 понуде и овјера, те је 
извршен преглед и провјера образаца и свих осталих 
докумената. На основу извршене провјере Комисија је 
утврдила сљедеће:  

 Понуде понуђача „Папилон“ д.о.о. Корај – Челић 
и „Араповац путеви“ д.о.о. Челић су прихватљиве 
према облику, садржају и потпуности, достављене су на 
начин и у року који је одређен тендерском 
документацијом и садрже све тражене доказе. 

 Понуда Понуђача Грађевинско – занатска 
радња „Jumbo“ Брчко дистрикт с.п. није прихватљива 
из сљедећих разлога: 

- Понуђач је пропустио да у склопу Анекса 2. 
(Образац за цијену понуде са изјавом понуђача) попунио 
дио 3. Обрасца “Цијена понуде“, него је тај дио Обрасца 
остао потпуно празан, без икаквог уноса. Дакле понуђач 
је поступио супротно тачки 4.1. Тендерске документације 
у којој је наведено да су сви понуђачи обавезни, између 
осталога, у склопу своје понуде доставити Образац за 
цијену понуде са Изјавом понуђача, попуњен, потписан 
и овјерен у складу са формом која је дата у Анексу 2. 
Тендерске документације, а што наведени понуђач није 
урадио. Понуђач је поред напријед наведенога пропустио 
да писмену Изјаву у вези члана 52. став 2) Закона о 
јавним набавкама попуни на начин и у складу са формом 
коју прописује Агенција за јавне набавке. Тачније, 
понуђач у садржају изјаве, на мјесту које је за то 
предвиђено није навео број обавјештења о јавној 
набавци. На основу свега наведеног, Комисија за јавне 
набавке констатује да понуда понуђача ГЗР „Jumbo“ 
Брчко дистрикт с.п. није припремљена у складу са 
условима који су постављени у тендерској документацији 
и самим тим није квалификована и не може бити предмет 
вредновања. 
Понуде које нису потпуне и не испуњавају захтјеве из 
тендерске документације биће одбачене као 
неприхватљиве, у складу са чланом 68. став (4) тачка 
и) Закона о јавним набавкама БиХ. 

 
Тендерском документацијом је предвиђено провођење Е 
– аукције. Комисија за јавне набавке је заказала Е – 
аукцију за дан, 24.05.2021. године са почетком у 11:00h. 
На Е-аукцију су путем Портала јавних набавки позвани 
сви квалификовани понуђачи. 
Након проведене Е – аукције, која је трајала од 11:00h до 
11:15h са Портала Е – набавке преузет је Извјештај о току 
и завршетку Е – аукције који садржи коначну ранг листу 
понуђача који су учествовали на Е – аукцији. Након 
преузетог Извјештаја о току и завршетку Е - аукције 
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Комисија за јавне набавке сачинила је Записник о 
прегледу и оцјени понуда, број: 02/5-404-41-7/21 од 
24.05.2021. године који је заједно са Препоруком о 
избору најповољнијег понуђача (Извјештај о раду), број: 
02/5-404-41-8/21 од 25.05.2021. 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 3 (три); 

 да је благовремено запримљено 3 (три) понуде; 

 да је неблаговремено запримљено 0 (нула) 
понуда; 

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

 Понуда понуђача Грађевинско – занатска радња 
„Jumbo“ Брчко дистрикт с.п. није прихватљива из 
горе наведених разлога и иста не може бити 
предмет вредновања. 

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

Р. 
бр. 

Назив / име понуђача 

Цијена 
(без ПДВ-а) 

након е-
аукције 

Проценат 
умањења 

укупне 
цијене након 
завршене Е - 

аукције 

1)  
„АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ 
Д.О.О. ЧЕЛИЋ 19.230,40 КМ 4,8 % 

2)  
„ПАПИЛОН“ Д.О.О. 
КОРАЈ - ЧЕЛИЋ 19.300,00 КМ 13,26 %** 

  
** 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. „Араповац Путеви“ д.о.о. Челић, 
2. „Папилон“ д.о.о. Челић, 
3. ГЗР „Jumbo“ Брчко дистрикт с.п., 
4. Евиденцији и 
5. Архиви. 
________________________________________________ 
 

47. 
На основу члана 18. став (1) и члана 90. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 9. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16) и чланом 4. став (3) Правилника о поступку 
директног споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15) Начелник општине Лопаре, 
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 дионице локалног 
секундарног пута П.03. у насељеном мјесту Пирковци, 
засеок Тошићи, од стационаже 1+430 до стационаже 
1+520 (дужине L = 90,00 m1, ширине 2,60 m1 + 2 x 0,50 m1 
банкине), према ЈРЈН 45233222-1 - Радови на 
поплочавању и асфалтирању. 
 

II 
Процијењена вриједност средстава потребних за 
реализацију јавне набавке износи 5.998,86 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
Средства за набавку радова из тачке I ове Одлуке 
обезбјеђују се у буџету општине Лопаре за 2021. годину. 
 

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

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

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

 
 

Број: 02/5-404-46-1/21         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 26.05.2021. године         Радо Савић, с.р. 
________________________________________________
                    
48. 
На основу члана 18. став (1) и члана 25. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), члана 9. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 1/16), члана 
59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 67. и 88. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 6/17), Начелник општине Лопаре, 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 комуналне инфраструктуре 
(саобраћајница, водовод и канализација) у насељеном 
мјесту Лопаре, насеље „Слатина“ - Општина Лопаре, 
према ЈРЈН: 45233222-1, радови на поплочавању и 
асфалтирању; 45232420-2, грађевински радови на 
објектима канализације и 45232150-8, радови у вези са 
цјевоводима за дистрибуцију воде  
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 69.230,77 КМ, без урачунатог ПДВ-
а. 
Средства за набавку радова из тачке I ове Одлуке биће 
обезбјеђена из буџета општине Лопаре за 2021. годину, 
са позиције 416100 – „Помоћ у изградњи стамбених 
јединица“, Одлука Скупштине општине Лопаре, број: 
01/1-022-1-51/20 од 23.09.2020. 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: 02/5-404-47-1/21       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 27.05.2021. године       Радо Савић, с.р. 
________________________________________________
                                               
49. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-46-3/21 
Датум, 31.05.2021. године    
     
На основу члана 64. став 1. тачка б) и члана 70. став 1. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, 
број: 39/14), а у вези са чланом 6. Правилника о поступку 
директног споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), Начелник општине Лопаре, 
д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке радова на асфалтирању дионице 
локалног секундарног пута П.03. у насељеном мјесту 
Пирковци, засеок Тошићи, од стационаже 1+430 до 
стационаже 1+520 (дужине L = 90,00 m1, ширине 2,60 m1 

+ 2 x 0,50 m1 банкине) одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, број: 69/21 од 
27.05.2021. године, која је у Уговорном органу 
запримљена дана 28.05.2021. године у 11:07h и заведена 
под бројем: 02/5-2095. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 5.998,86 КМ без 
ПДВ-а, односно 7.018,67 КМ са урачунатим ПДВ-ом 
(словима: седамхиљадаосамнаест и 67/100 
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 

http://www.ejn.gov.ba/


Страна 62                     Службени гласник општине Лопаре – број:  4/21              30.06.2021. 

 

Херцеговине). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Поступак јавне набавке радова на асфалтирању дионице 
локалног секундарног пута П.03. у насељеном мјесту 
Пирковци, засеок Тошићи, од стационаже 1+430 до 
стационаже 1+520 (дужине L = 90,00 m1, ширине 2,60 m1 

+ 2 x 0,50 m1 банкине) покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-46-1/21 од 
26.05.2021. 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 потребних за 
реализацију јавне набавке је 5.998,86 КМ, без урачунатог 
ПДВ-а. 
Захтјев за достављање понуде упућен је Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, дана 26.05.2021. 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, 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 санацији успона бетонирањем 
коловозних стаза на локалном путу у Мјесној заједници 
Тобут, засеок „Трначко“, према ЈРЈН 45233160-8 – Стазе 
и друге неасфалтиране површине. 
 

II 
Процијењена вриједност средстава потребних 

за реализацију јавне набавке износи 5.908,20 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: 02/5-404-48-1/21      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 01.06.2021. године      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, 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 изнајмљивања спортског терена и 
пропратне опреме за потребе организације баскет 
турнира на полигону Основне школе „Свети Сава“ у 
Лопарама, према ЈРЈН 77320000-9 – услуге одржавања 
спортских терена. 

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 
Агенцији за јавне набавке по окончању поступка. 

 
IV 

Отварање и оцјену понуда спровешће 
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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: 02/5-404-49-1/21         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 03.06.2021. године         Радо Савић, с.р. 
________________________________________________        
                    
52. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-48-3/21 
Датум, 04.06.2021. 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 успона 

бетонирањем коловозних стаза на локалном путу у 
Мјесној заједници Тобут, засеок „Трначко“ одлучено је да 
се уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ 
И ПРОМЕТ „ЛД“ БИЈЕЉИНА, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: П10/21 од 
02.06.2021. године, која је у Уговорном органу 
запримљена дана 03.06.2021. године у 11:06h и заведена 
под бројем: 02/5-2180. 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 5.957,40 

КМ без ПДВ-а, односно 6.970,16 КМ са урачунатим ПДВ-
ом (словима: шестхиљададеветстотинаседамдесет и 
16/100 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 
успона бетонирањем коловозних стаза на локалном путу 
у Мјесној заједници Тобут, засеок „Трначко“  покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-48-1/21 од 01.06.2021. 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 потребних 
за реализацију јавне набавке је 5.908,20 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен је 
Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ „ЛД“ 
БИЈЕЉИНА, дана 01.06.2021. 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. 
________________________________________________
                
53. 

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 
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јавне набавке радова на санацији некатегорисаног пута у 
насељеном мјесту Лопаре Село, засеок Томићи, према 
ЈРЈН 45233160-8 – Стазе и друге неасфалтиране 
површине. 
 

II 
Процијењена вриједност средстава потребних 

за реализацију јавне набавке износи 5.999,45 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: 02/5-404-50-1/21       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 04.06.2021. године       Радо Савић, с.р. 
________________________________________________
                             
54. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-50-3/21 
Датум, 08.06.2021. 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 

некатегорисаног пута у насељеном мјесту Лопаре Село, 
засеок Томићи одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И 

ТРГОВИНУ „РАНРАД“ ЛОПАРЕ, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 05/21 од 04.06.2021. 
године, која је у Уговорном органу запримљена дана 
04.06.2021. године у 15:13h и заведена под бројем: 02/5-
2209. 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 5.999,45 

КМ без ПДВ-а, односно 7.019,36 КМ са урачунатим ПДВ-
ом (словима: седамхиљададеветнаест и 36/100 
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 
некатегорисаног пута у насељеном мјесту Лопаре Село, 
засеок Томићи покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-50-1/21 од 
04.06.2021. 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 потребних 
за реализацију јавне набавке је 5.999,45 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен је 
Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ТРГОВИНУ 
„РАНРАД“ ЛОПАРЕ, дана 04.06.2021. 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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55.                    
На основу члана 18. став (1) и члана 25. Закона 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке 

  
I 

Овом Одлуком одобрава се покретање поступка 
набавке услуга дугорочног кредитног задужења општине 
Лопаре (поновљени поступак), на основу Одлуке 
Скупштине општине Лопаре о дугорочном кредитном 
задужењу, број: 01/1-022-1-22/20 од 16.06.2020. године и 
Сагласности Министарства финансија Републике Српске 
на кредитно задужење општине Лопаре, број: 06.04/400-
670-1/20 од 05.08.2020. године, према ЈРЈН: 66113000-5 - 
Услуге одобравања кредита и 66000000-0 - финансијске 
услуге и услуге осигурања.  

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

 
II 

 Предвиђени максимални износ средстава за 
реализацију јавне набавке је 322.697,87 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I ове 
Одлуке биће обезбјеђена из буџета општине Лопаре, 
према плану отплате кредита (Ануитетни план). 
 

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: 02/5-404-51-1/21           Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 08.06.2021. године              Радо Савић, с.р. 
________________________________________________

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, 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 уређењу трасе и насипању 
путева на подручју насељеног мјеста Прибој, на двије 
локације: некатегорисани пут од куће Виде Ристић ка 
брани (дужина 245,00 m¹, ширина планума 3,00) и 
секундарни локални пут Т.14. од споменика ка 
Липовицама (дужина 450,00 m¹, ширина планума 3,00 
m¹), према ЈРЈН 45112000-5 - Радови ископа и земљани 
радови. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава потребних 
за реализацију јавне набавке износи 5.960,00 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: 02/5-404-52-1/21       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 09.06.2021. године       Радо Савић, с.р. 
________________________________________________ 
                             
 
 
 
 

http://www.ejn.gov.ba/
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57.  

РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-52-3/21 
Датум, 11.06.2021. 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 уређењу 

трасе и насипању путева на подручју насељеног мјеста 
Прибој, на двије локације: некатегорисани пут од куће 
Виде Ристић ка брани (дужина 245,00 m¹, ширина 
планума 3,00) и секундарни локални пут Т.14. од 
споменика ка Липовицама (дужина 450,00 m¹, ширина 
планума 3,00 m¹), одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу УСЛУЖНО РОВОКОПАЧКА РАДЊА „АТЛАС“ 
ПЕРИЦА МИЛОВАНОВИЋ с.п. ПРИБОЈ, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, број: 2/21 од 
10.06.2021. године, која је у Уговорном органу 
запримљена дана 10.06.2021. године и заведена под 
бројем: 02/5-2278. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 5.960,00 
КМ без ПДВ-а (словима: петхиљада 
деветстотинашездесет и 00/100 конвертибилних марака). 
Изабрани понуђач није обвезник ПДВ-а. 
 

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

Члан 4. 
 За извршење ове Одлуке задужује се и 
овлашћује Одјељење за просторно уређење и стамбено 
– комуналне послове општине Лопаре. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на уређењу 
уређењу трасе и насипању путева на подручју насељеног 
мјеста Прибој, на двије локације: некатегорисани пут од 

куће Виде Ристић ка брани (дужина 245,00 m¹, ширина 
планума 3,00) и секундарни локални пут Т.14. од 
споменика ка Липовицама (дужина 450,00 m¹, ширина 
планума 3,00 m¹) покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-52-1/21 од 
09.06.2021. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са чланом 
90. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), а који се односи на поступак Директног 
споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 5.960,00 КМ, без урачунатог 
ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен је 
Понуђачу УСЛУЖНО РОВОКОПАЧКА РАДЊА „АТЛАС“ 
ПЕРИЦА МИЛОВАНОВИЋ с.п. ПРИБОЈ, дана 09.06.2021. 
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. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-49-3/21 
Датум, 15.06.2021. 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 изнајмљивања 

спортског терена и пропратне опреме за потребе 
организације баскет турнира на полигону Основне школе 
„Свети Сава“ у Лопарама, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу ИЗРАДА ЕНТЕРИЈЕРА „ПЛАН“ 
Марија Прерадовић с.п. ПРЊАВОР, након разматрања 
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достављене понуде Понуђача, број: 17/2021 од 
08.06.2021. године, која је у Уговорном органу 
запримљена дана, 15.06.2021. године у 10:43h и заведена 
под бројем: 02/5-2366. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 2.500,00 
КМ, без ПДВ-а (двијехиљадепетстотина 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 привреду и друштвене 
дјелатности општине Лопаре. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине Лопаре“ 
и на web-страници, 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 изнајмљивања 
спортског терена и пропратне опреме за потребе 
организације баскет турнира на полигону Основне школе 
„Свети Сава“ у Лопарама, покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-404-49-1/21 
од 03.06.2021. 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 ИЗРАДА ЕНТЕРИЈЕРА „ПЛАН“ Марија 
Прерадовић с.п. ПРЊАВОР, дана 03.06.2021. 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. 
________________________________________________

59.  
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
        Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-53-1/21 
Датум, 17.06.2021. године 
       

На основу члана 18. став (1), члана 21. тачка д) 
и члана 28. став (1) Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), 
члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 6/17), Начелник општине Лопаре, д о н о с и    
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке робе путем 

преговарачког поступка без објаве обавјештења са 
једним понуђачем 

 
I 

 Општина Лопаре из разлога крајње хитности 
покреће Преговарачки поступак без објаве обавјештења 
за јавну набавку робе - водоматеријал за санацију штете 
на водоводним инсталацијама насталој од кишних 
падавина на подручју насељеног мјеста Лопаре. 
 Техничка спецификација за предметну набавку 
биће саставни дио тендерске документације. 
 

II 
 Законски основ за покретање овог поступка 
јавне набавке представља члан 21. тачка д) Закона о 
јавним набавкама. 
 

III 
 Процијењена вриједност средстава потребних 
за реализацију набавке из члана 1. ове Одлуке износи 
10.256,41 КМ без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе биће обезбијеђена из 
буџета општине Лопаре. 
 

IV 
 Поступак јавне набавке спровешће се у складу 
са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима и 
интерним актима уговорног органа. 
 Поступак јавне набавке спровешће Комисија, 
која ће се именовати посебним рјешењем. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Овај преговарачки поступак се покреће из разлога крајње 
хитности проузроковане непредвиђеним околностима 
изазваним елементарним непогодама (обилна киша) које 
су изазвале поплавни талас Јабланичке ријеке и ријеке 
Гњице. Усљед надолажења водених токова дошло је до 
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озбиљних оштећења и прекида на транспортним 
цјевоводима. Сходно наведеноме, овакво стање 
проузроковало је сљедеће: 

- Један дио домаћинстава остао је без 
водоснабдијевања, те је неопходно што прије 
оспособити водоводну мрежу. 
 

Члан 21. став (1) тачка д) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине”, број: 39/14) 
прописује да уговорни орган изузетно може уговор о 
набавци додјељивати путем преговарачког поступка без 
објаве обавјештења о набавци у случају када се 
изузетно, због доказивих разлога крајње хитности, 
проузроковане догађајима непредвидивим за уговорни 
орган (виша сила), не могу испоштовати овим законом 
утврђени минимални рокови за отворени, ограничени или 
преговарачки поступак с објавом обавјештења о набавци. 
Околности којима се оправдава изузетна хитност 
поступка ни у ком случају не смију се довести у везу с 
уговорним органом. 
Цијенећи све наведене околности, предложено је, сходно 
наведеним законским одредбама, провођење хитног 
преговарачког поступка јавне набавке без објаве 
обавјештења о набавци. 

 
      
              Н А Ч Е Л Н И К 
   Радо Савић, с.р. 
________________________________________________        
                    
60. 
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
       Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-53-8/21 
Датум, 25.06.2021. године 
 
На основу члана 64. став (1) тачка б), члана 70. став (1), 
(3) и (6) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 36. став (1) 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
општине Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16), на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 
02/5-404-53-7/21 од 24.06.2021. године, у поступку јавне 
набавке робе - водоматеријал за санацију штете на 
водоводним инсталацијама насталој од кишних падавина 
на подручју насељеног мјеста Лопаре, Начелник општине 
д о н о с и   
 
- ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА- 

Преговарачки поступак без објаве обавјештења 
 

Члан 1. 
Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 
02/5-404-53-7/21 од 24.06.2021. године и Уговор за јавну 
набавку робе - водоматеријал за санацију штете на 
водоводним инсталацијама насталој од кишних 
падавина на подручју насељеног мјеста Лопаре, 
додјељује се Понуђачу ОРТАЧКА ТРГОВИНСКА 
РАДЊА „ГВОЖЂАРА“ Михајло Тошић и Маја Остојић 

с.п. ЛОПАРЕ, Понуда број: 66/21 од 24.06.2021. године, 
за понуђену цијену у износу од 10.251,28 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а, односно 11.994,00 КМ, са урачунатим 
ПДВ-ом (словима: једанаестхиљада деветстотина 
деведесетчетири и 00/100 КМ), као најбоље оцијењеном 
понуђачу.  

Члан 2. 
Приједлог уговора о набави доставиће се на потпис 
изабраном понуђачу из члана 1. ове Одлуке, у складу са 
чланом 98. став (2) тачка а) Закона о јавним набавкама 
БиХ. 
 

Члан 3. 
За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове општине Лопаре. 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 
се на web-страници општине Лопаре, истовремено с 
упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку 
јавне набавке, у складу са чланом 70. став (6) Закона о 
јавним набавкама. 

 
Члан 5. 

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

О б р а з л о ж е њ е  
 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-53-1/21 од 
17.06.2021. године. 
Јавна набавка је проведена путем Преговарачког 
поступка без објаве обавјештења о набавци. 
Процијењена вриједност јавне набавке без урачунатог 
ПДВ-а је 10.256,41 КМ. 
Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем 
начелника општине, број: 02/5-404-53-3/21 од 17.06.2021. 
године. 
Комисија за јавну набавку доставила је дана 24.06.2021. 
године записник о оцјени понуда и Препоруку о избору 
најповољнијег понуђача број: 02/5-404-53-7/21 од 
24.06.2021. године, у поступку јавне набавке робе - 
водоматеријал за санацију штете на водоводним 
инсталацијама насталој од кишних падавина на 
подручју насељеног мјеста Лопаре. 
У наведеном поступку јавне набавке, Комисија се 
руководила Законом о јавним набавкама, тачније чланом 
21. тачка д) Закона о јавним набавкама. Овај 
Преговарачки поступак је покренут из разлога крајње 
хитности проузроковане непредвиђеним околностима 
изазваним елементарним непогодама (обилна киша) које 
су изазвале поплавни талас Јабланичке ријеке и ријеке 
Гњице. Усљед надолажења водених токова дошло је до 
озбиљних оштећења и прекида на транспортним 
цјевоводима. Сходно наведеноме, овакво стање 
проузроковало је сљедеће: 
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- Један дио домаћинстава остао је без 
водоснабдијевања, те је неопходно што прије оспособити 
водоводну мрежу. 
У поступку по извјештају о раду је утврђено да је 
Комисија за јавне набавке благовремено и правилно 
извршила отварање и оцјену запримљених понуда и о 
томе сачинила одговарајуће записнике, у којима је 
утврђено сљедеће: 

 да је укупан број пристиглих понуда 1 (једна); 

 да је благовремено запримљена 1 (једна) 
понуда; 

 да је неблаговремено запримљено 0 (нула) 
понуда; 

 Понуда Понуђача ОРТАЧКА ТРГОВИНСКА 
РАДЊА „ГВОЖЂАРА“ Михајло Тошић и Маја 
Остојић с.п. ЛОПАРЕ испуњава све услове 
тражене у тендерској документацији и иста може 
бити предмет вредновања; 

 Није било неприхватљивих понуда. 
У поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене 
чињенице да је Комисија правилно и потпуно извршила 
оцјену квалификованости понуђача, те оцјену приспјелих 
понуда, у складу са критеријумима из Тендерске 
документације. 
Позвани понуђач је у складу са тендерском 
документацијом до термина предвиђеног за предају 
понуде доставио своју почетну понуду. Комисија за јавне 
набавке је након прегледа и оцјене почетне понуде 
обавила преговоре са овлаштеним представником 
понуђача, по питању начина извршења уговора, 
посебностима техничке спецификације, могућим 
ризицима и критичним тачкама у процесу извршења 
уговора, цијени, условима и начину плаћања, року 
испоруке робе и другим питањима која су у вези са 
предметним робама. Позвани кандидат је такође на 
записник изјавио да се његова почетна понуда има 
сматрати и коначном понудом, те да прихвата све услове 
из понуђеног нацрта уговора, тако да се фаза 
достављања коначних понуда није посебно проводила. 
У поступку оцјене проведеног поступка, Начелник 
општине није нашао пропусте, нити разлоге који би били 
основ за неприхватање Препоруке Комисије за јавну 
набавку. 
Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему 
правилно поступила, те да је избор најповољнијег 
понуђача извршен у складу са Законом о јавним 
набавкама, подзаконским актима и Тендерском 
документацијом. Увидом у приложену документацију, 
неспорно је да је изабрани понуђач најбоље оцијењен 
због најниже цијене, како слиједи: 

 

Назив / име 
понуђача 

Понуђена 
цијена 
(без 

ПДВ-а) 

Понуђ. 
попуст 

Цијена са 
урачунатим 
попустом 
(без ПДВ-

а) 

1)  

ОРТАЧКА 
ТРГОВИНСКА 
РАДЊА 
„ГВОЖЂАРА“ 
Михајло 

10.251,28 
КМ не 

10.251,28 
КМ 

Тошић и Маја 
Остојић с.п. 
ЛОПАРЕ 

 
Изабрани понуђач ОРТАЧКА ТРГОВИНСКА РАДЊА 
„ГВОЖЂАРА“ Михајло Тошић и Маја Остојић с.п. 
ЛОПАРЕ је изабран примјењујући критеријум најниже 
цијене и његова понуда у потпуности испуњава услове 
предвиђене тендерском документацијом.  
Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка 
б) Закона о јавним набавкама, одлучено је као у 
диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Против ове Одлуке може се изјавити жалба у року од 30 
(тридесет) дана од дана објављивања обавјештења о 
додјели уговора. 
 
         
        Н А Ч Е Л Н И К 
               Радо Савић, с.р.                   
                              
Доставити: 

1. Учеснику у поступку, 
2. евиденцији и 
3. архиви 

________________________________________________ 
 

61. 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
        Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-47-9/21 
Датум; 28.06.2021. 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 изградњи комуналне 

инфраструктуре (саобраћајница, водовод и 
канализација) у насељеном мјесту Лопаре, насеље 

„Слатина“ - Општина Лопаре 
 
I 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 
02/5-404-47-8/21 од 28.06.2021. године да се уговор за 
набавку радова на изградњи комуналне инфраструктуре 
(саобраћајница, водовод и канализација) у насељеном 
мјесту Лопаре, насеље „Слатина“ - Општина Лопаре 
додијели Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, на 
основу понуде, број: 73/21. 
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II 
Укупна вриједност предметне набавке, након проведене 
е-аукције, износи 69.226,90 КМ, без урачунатог ПДВ-а, 
односно 80.995,47 КМ са урачунатим ПДВ-ом 
(осамдесетхиљададеветстотинадеведесетпет и 47/100 
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 која је тражена тендерском 
документацијом изабрани понуђач је доставио у саставу 
своје понуде 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 радова на изградњи комуналне 
инфраструктуре (саобраћајница, водовод и канализација) 
у насељеном мјесту Лопаре, насеље „Слатина“ - 
Општина Лопаре, покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-47-1/21 од 
27.05.2021. године. 
Јавна набавка проведена је путем Отвореног поступка, уз 
предвиђено провођење е-аукције. 
Обавјештење о јавној набавци, број: 15-1-3-41-3-15/21 
објављено је на Порталу јавних набавки дана 27.05.2021. 
године. 
Сажетак Обавјештења о набавци објављен је у 
„Службеном гласнику БиХ“, број: 32 од 28.05.2021. 
године.  
Процијењена вриједност јавне набавке износи 69.230,77 
КМ, без ПДВ-а. 
Уговорни орган објавио је Тендерску документацију на 
Порталу јавних набавки, дана 27.05.2021. године.  
Тендерску документацију са Портала јавних набавки 
преузело је укупно 15 (петнаест) понуђача.  
Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем 
Начелника општине, број: 02/5-404-47-3/21 од 11.06.2021. 
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: 

- „БИЈЕЉИНА ПУТ“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 
- „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ Д.О.О. ЧЕЛИЋ 
- „ПАПИЛОН“ Д.О.О. КОРАЈ - ЧЕЛИЋ 
- „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ 

Комисија је извршила јавно отварање пристиглих понуда, 
дана 11.06.2021. 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 понуде и овјера, те је 
извршен преглед и провјера образаца и свих осталих 
докумената. На основу извршене провјере Комисија је 
утврдила сљедеће:  

 Понуде понуђача „Бијељина пут“ д.о.о. 
Бијељина, „Араповац Путеви“ д.о.о. Челић, „Папилон“ 
д.о.о. Корај - Челић и „Интеграл МЦГ“ д.о.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, 25.06.2021. 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 
13:15h са Портала Е – набавке преузет је Извјештај о току 
и завршетку Е – аукције који садржи коначну ранг листу 
понуђача који су учествовали на Е – аукцији. Након 
преузетог Извјештаја о току и завршетку Е - аукције 
Комисија за јавне набавке сачинила је Записник о 
прегледу и оцјени понуда, број: 02/5-404-47-7/21 од 
25.06.2021. године који је заједно са Препоруком о 
избору најповољнијег понуђача (Извјештај о раду), број: 
02/5-404-47-8/21 од 28.06.2021. 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 „Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина, 
„Араповац Путеви“ д.о.о. Челић, „Папилон“ д.о.о. 
Корај - Челић и „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре 
испуњавају све услове тражене у тендерској 
документацији и исте могу бити предмет 
вредновања. 
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У поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене 
чињенице да је Комисија правилно и потпуно извршила 
оцјену квалификованости понуђача, те оцјену приспјелих 
понуда, сходно критеријима из Тендерске документације. 
У поступку оцјене проведеног поступка Начелник 
општине није нашао пропусте, нити разлоге који би били 
основ за неприхватање Препоруке Комисије за јавне 
набавке. 
Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему 
правилно поступила, те да је избор најповољнијег 
понуђача извршен у складу са Законом о јавним 
набавкама, подзаконским актима, интерним актима и 
Тендерском документацијом. Увидом у приложену 
документацију неспорно је да је изабрани понуђач, након 
проведене Е – аукције, најбоље оцијењен због најниже 
цијене, како слиједи: 
 

Р. 
бр. 

Назив / име 
понуђача 

Цијена 
(без ПДВ-а) 

након е-
аукције 

Проценат 
умањења 

укупне 
цијене након 
завршене Е - 

аукције 

1)  

„ИНТЕГРАЛ 
МЦГ“ Д.О.О. 
ЛОПАРЕ 69.226,90 КМ 0% 

2)  

„ПАПИЛОН“ 
Д.О.О. КОРАЈ - 
ЧЕЛИЋ 83.892,03 КМ 0% 

3)  

„БИЈЕЉИНА 
ПУТ“ Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА 85.518,00 КМ 0% 

4)  

„АРАПОВАЦ 
ПУТЕВИ“ Д.О.О. 
ЧЕЛИЋ 99.257,13 КМ 0% 

 

Из наведених разлога, примјеном одредби члана 64. став 
(1) тачка б) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14) одлучено је као у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Сваки понуђач који има легитимни интерес у предметном 
поступку јавне набавке, а који сматра да је Уговорни 
орган у току поступка прекршио једну или више одредби 
Закона о јавним набавкама има право уложити жалбу у 
писаној форми у року од 10 (десет) дана од дана пријема 
ове Одлуке, у складу са чланом 99. и 101. Закона о 
јавним набавкама. 
 
         
        Н А Ч Е Л Н И К 
               Радо Савић, с.р.                   
                              
Доставити: 
 

1. „Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина, 
2. „Араповац Путеви“ д.о.о. Челић, 
3. „Папилон“ д.о.о. Челић, 
4. „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре, 
5. Евиденцији и 
6. Архиви. 

________________________________________________ 
 

62. 
На основу члана 18. став (1) и члана 90. Закона 

о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), као и члана 9. Правилника oпштине Лопаре о 
јавним набавкама роба, услуга и радова („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 1/16) и члана 4. став (3) 
Правилника о поступку директног споразума („Службени 
гласник општине Лопаре, број: 12/15) Начелник општине 
Лопаре, 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 дезинсекције (запрашивања 
комараца) на подручју Општине Лопаре за 2021. годину, 
према ЈРЈН 90922000-6 - Услуге сузбијања штеточина. 
 

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

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: 02/5-404-54-1/21        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 30.06.2021. године        Радо Савић, с.р. 
________________________________________________
                    
63. 
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 97/16) и члана 
88. Статута општине Лопаре („Службени 
гласник општине Лопаре“ број: 6/17), Начелник 
општине Лопаре, д о н о с и: 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу новчаних средстава  



Страна 72                     Службени гласник општине Лопаре – број:  4/21              30.06.2021. 

 

I 
 

Одобравају се новчана средства у износу од 
2.500,00 евра из Буџета општине Лопаре, 
Удружењу „Корени“ Нови Сад, по захтјеву за 
помоћ у раду Удружења. 
 

II 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

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

 
 
Број: 02/3-014-1/62 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум,10.06.2021.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 

64. 
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник РС“, број: 97/16) и на основу члана 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17), Начелник 
општине Лопаре, д о н о с и:  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Радне групе за израду 

Стратегије развоја социјалног 
становања општине Лопаре 

 
Члан 1. 

 
 Именују се у Радну групу у саставу: 
 
 1. Младен Јовић, представник 
Општинске управе општине Лопаре, 
 2. Жељко Керовић, представник 
Општинске управе општине Лопаре, 
 3. Гордана Спасојевић, представник 
Општинске управе општине Лопаре, 
 4. Цвико Рикић, представник 
Општинске управе општине Лопаре и 
 5. Дејан Марковић, представник Центра 
за социјални рад Лопаре. 

 
Члан 2. 

 
 Задатак Радне групе је да учествује у 
изради Стратегије развоја социјалног 

становања општине Лопаре, са 
представницима Републичког секретаријата за 
расељена лица и миграције. 

 
Члан 3. 

 
 Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
 

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

 
 

Број: 02/3-014-1/57       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 28.05.2021.              Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
65. 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
НАЧЕЛНИК 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одјељење за просторно уређење 
 и стамбено комуналне послове 
Лопаре, Цара Душана бр.143 

 
Број:  05/3-372-2/21 
Дана:14.05.2021. године 
 
 

                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  
                  ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

                                        
Молимо да на трошак странке објавите 
 

О Г Л А С 
 

Одјељење за просторно уређење и 
стамбено комуналне послове Општинске 
управе општине Лопаре , улица Цара Душана 
број 143 на основу рјешења број: 05/3-372-2/21 
од 14.05.2021. године, извршио је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број: 27 упис лица за 
заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 
„ЗАДРУГА“, са сљедећим подацима: 
                                             
Назив и сједиште:   Заједница етажних 
власника зграде  „ЗАДРУГА“,  ул.  Цара 
Душана број:54Лопаре.  Регистарски лист број: 
27 
Оснивачи:  4 (четири) етажна власника зграде 
су извршили регистрацију ЗЕВ-а  „ЗАДРУГА“ 
Лопаре  улица Цара Душана 54. 
Заступник: ЖЕЉКО ЂОКИЋ, предсједник  
Скупштине ЗЕВ, заступа Заједницу самостално 
и без ограничења. 
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                    Напомена: накнада од 11,00КМ 
наплаћена приликом подношења захтјева. 
 

 
Прилог: доказ о плаћ.   Службено лице органа               
трошковима објав.      НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА                                                              
                                Срђан Лукић дипл.инг, с.р. 

________________________________________                                                                                 
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