
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
      ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
      Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-83/21 
Датум, 25.10.2021. године 
 

На основу члана 17. 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), Начелник општине 
Лопаре, доноси  
 

ПОСЕБНУ ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Овом Одлуком одобрава се покретање поступка јавне набавке робе – Набавка и 
испорука рачунарске и техничке опреме у сврху имплементације пројекта „Културом до 
заједничке будућности“, која није предвиђена Планом набавки за 2021. годину, нити 
донесеним измјенема. 
 
 Основни елементи предметне набавку су сљедећи: 
ЈРЈН 30230000-0, компјутерска опрема. 

 
 Процијењена вриједност средстава потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.880,34 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 
 Предеметна набавка робе из тачке I ове Одлуке биће финансирана из грант 
средстава обезбијеђених од стране Савјета Европе, на основу Уговора о гранту, број: 
02/1-014-54 од 29.09.2021. године. 
 
 За предметну јавну набавку водиће се поступак Директног споразума, уз 
достављање извјештаја Агенцији за јавне набавке по окончању поступка. 
 

II 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на званичној 
интернет страници општине Лопаре. 
 

Образложење 
 

 Планом јавних набавки за 2021. годину, нити донесеним измјенема Плана јавних 
набавки, није предвиђена јавна набавка робе – Набавка и испорука рачунарске и 
техничке опреме у сврху имплементације пројекта „Културом до заједничке будућности“. 
Општина Лопаре је аплицирала за грант средства код Савјета Европе са пројектом 
„Културом до заједничке будућности“. Општини Лопаре су од стране Савјета Европе 
додијељена грант средства од стране Савјета Европе Уговором о гранту, број: 02/1-014-



54 од 29.09.2021. године. С обзиром да нисмо могли предвидјети да ће нам предметна 
средства бити одобрена, одлучено је као у диспозитиву. 
 
 
                                     Н А Ч Е Л Н И К 
                                                 Радо Савић 
  
Доставити: 

1. www.opstinalopare.com, 
2. Евиденцији и 
3. Архиви. 

 


