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Л о п а р е 
 

Број: 6/21 
     

Жиро-рачун  „Наша банка“ 
а.д. Бијељина број: 
554-003-000000-1923 

 

 
 

АКТИ СКУПШТИНЕ 
 

1.  
На основу члана 7. и  39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и 
члана 36. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број 6/17), 
Скупштина општине Лопаре на 7. редовној 
сједници, одржаној 23.09.2021. године, 
донијела је  

 
О Д Л У К У 

о одобравању грађења на земљишту у 
својини општине Лопаре 

 
I 

Овом Одлуком одобрава се изградња 
стамбеног објекта, на парцели означеној као 
к.ч. бр. 267/27,  површине 188 м

2
, уписана у 

ПЛ. бр. 212 К.О. Лопаре град, а која по 
земљишно-књижним подацима одговара 
парцели означеној као к.ч. бр. 267/27 уписане у 
зк. ул. бр. 43 К.О. Лопаре град, са правом 
располагања у корист општине Лопаре у 
дијелу 1/1.                  

 
II 

Изградња стамбеног објекта на 
парцели из члана 1. ове Одлуке, одобрава се у 

сврху трајног смјештаја Симић (Неђе) Славке 
из Тобута. 

  
III 

Земљиште из члана I ове Одлуке као и 
стамбени објекат који буде изграђен остају у 
својини општине Лопаре, с тим да ће Симић 
(Неђе) Славка из Тобута имати право 
доживотног становања, што ће бити 
прецизније уређено посебним рјешењем 
надлежног органа. 

 
IV 

За реализацију ове одлуке задужује се 
Начелник општине, ЈУ Центар за социјални 
рад Лопаре и Одјељење за просторно уређење 
и стамбено-комуналне послове. 

 
V 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 
 
Број: 01/1-022-1-113/21    ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 23.09.2021.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
          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, 36/19 и 61/21) и чланa 36. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17), Скупштина 
општине Лопаре, на 7. редовној сједници 
одржаној дана 23.09.2021. године,  д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава   

 
I 
 

Одобравају се новчанасредства у 
износу од 100.000,00 КМ, за изградњу (набавка 
и уградња дробљеног кречњачког каменог 
агрегата) дионице локалног пута Ракићи – 
Ливаде, мјесна заједница Подгора.  

 
II 
 

Средства из претходног члана биће 
обезбијеђенаиз Буџета општине Лопаре за 
2022. 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: 01/1-022-1-114/21     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 23.09.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________
                                                                            
3. 

На основу члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима (,,Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 
95/11 и 60/15), члана 39. став 2. тачка 13. 
Закона о локалној самоуправи (,,Службени 
гласник Републике Српске“, брoj: 97/16, 36/19 и 
61/21), 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 7. редовној сједници одржаној дана 
23.09.2021. године, донијела је 
 

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 Лопарама, општина Лопаре, 
означене као к.п.бр. 345/4 у површини од 100 
м

2
, уписана у посједовни лист број 212 К.О. 

Лопаре град, а која по земљишнокњижним 
подацима одговара парцели означеној ко 
к.п.бр. 333/47 уписана у зк.ул. број 286 К.О. 
Козјак са правом својине у корист општине 
Лопаре у дијелу 1/1. 
 

II 
 Почетна продајна цијена 
непокретности из тачке I ове одлуке износи 
500,00 KM (словима: петстотина 
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, 
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сједиште Замјеника у Бијељини, може код 
овлаштеног нотара закључити уговор о 
продаји непокретности из тачке I ове одлуке. 
 

VIII 
 Oва одлука ступа на снагу осмог дана 
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: 01/1-022-1-115/21     ПРЕДСЈЕДНИК          
Датум,23.09.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                   
 
4. 

На основу члана 348. став 1. Закона о 
стварним правима (,,Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 
95/11 и 60/15), члана 39. став 2. тачка 13. 
Закона о локалној самоуправи (,,Службени 
гласник Републике Српске“, брoj: 97/16, 36/19 и 
61/21), 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 7. редовној сједници одржаној дана 
23.09.2021. године, донијела је 
 

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 Прибоју, општина Лопаре, 
означене као к.п.бр. 401/11 звана „Прибој“, у 
површини од 170 м

2
, уписана у лист 

непокретности број 479 К.О. Прибој са правом 
својине у корист општине Лопаре у дијелу 1/1. 

 
II 

 Почетна продајна цијена 
непокретности из тачке I ове одлуке износи 
850,00 KM (словима: осамстотинапедесет 
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 
овлаштеног нотара закључити уговор о 
продаји непокретности из тачке I ове одлуке. 
 

VIII 
 Oва 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: 01/1-022-1-116/21      ПРЕДСЈЕДНИК     
Датум,23.09.2021.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________
                                                                                    
5. 

На основу члана 2.12 став 5. Изборног 
закона БиХ (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, 
32/10, 18/13, 7/14,31/16 и 54/17), члана 7. 
Упутства о утврђивању квалификација, броја, 
именовању и разрјешењу и обуци чланова 
изборне комисије основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини (Службени гласник БиХ, 
број: 29/18 и 36/19), члана 36. Статута општине 
Лопаре (Службени гласник општине Лопаре, 
број: 6/17), Скупштина општине Лопаре на 7. 
сједници одржаној  23.09.2021. године, 
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донијела је 
  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Општинске изборне 

комисије Лопаре 
 

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

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

О б р а з л о ж е њ е: 
 

            Чланом 2.12. став 5. Изборног закона 
Босне и Херцеговине, прописано је да чланове 
општинске изборне комисије именује 
општинско вијеће, односно Скупштина 
општине уз сагласност Централне изборне 
комисије БиХ, на основу јавног огласа по 
процедури коју утврђује Централна изборна 
комисија БиХ посебним прописом. Чланом 7. 
став 1. тачка а) Упутства о утврђивању 
квалификација, броја, именовању и 
разрјешењу и обуци чланова изборне комисије 
основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини, прописано је да надлежни орган 
доноси одлуку о објављивању јавног огласа за 
именовање члана Општинске изборне 
комисије, а наведеном одлуком се утврђује: 
мјесто оглашавања (медији-ТВ, радио, дневне 
новине), услови које кандидат мора 
испуњавати, рок за подношење пријава 
кандидата, трајање мандата изабраног члана и 
сл, те да надлежни орган именује комисију за 
провођење поступка по јавном огласу (у 
даљем тексту: конкурсна комисија). 
            Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници одржаној 24.06.2021. године донијела 
Одлуку о расписивању Поновног јавног огласа 
за именовање члана Општинске изборне 
комисије Лопаре, број: 01/1-022-1-91/21. Јавни 
оглас објављен је у Службеном гласнику 
Републике Српске број: 81/21 од 06.09.2021. 
године и дневном листу  ''Глас Српске'' 
24.08.2021. године. 
             На Поновни јавни оглас за именовање 
члана Општинске изборне комисије  Лопаре, 
пријаву је доставио један кандидат и то Мирко 
Стевић, дипломирани економиста из Лопара. 
Поступак по Поновном јавном огласу спровела 
је Комисија за спровођење поступка по Јавном 
огласу за именовање члана Општинске 
изборне комисије општине Лопаре, коју је 
именовала Скупштина општине Лопаре, 

Рјешењем број: 01/1-022-1-22/21 од 04.02.2021. 
године.  
              Комисија за спровођење поступка је 
након разматрања пријаве и документације 
достављене уз пријаву, обавила интервју са 
кандидатом, те на основу појединачних одлука 
чланова Комисије о оцјени кандидата, 
утврдила Ранг листу кандидата према успјеху 
постигнутом на интервјуу и Скупштини 
општине доставила Извјештај о проведеном 
поступку по Поновном јавном огласу за 
именовање  члана Општинске изборне 
комисије Лопаре, са Ранг листом, на 
разматрање и одлучивање. 
               Комисија за избор и именовање 
Скупштине општине Лопаре, је на основу 
члана 53. Пословника о раду Скупштине 
општине Лопаре, на сједници одржаној 
23.09.2021. године, разматрала Извјештај 
Комисије за провођење поступка по Поновном 
јавном огласу за именовање члана  Општинске 
изборне комисије  Лопаре, те констатовала да 
је процедура спроведена у складу са 
Изборним законом БиХ и Упутством о 
утврђивању квалификација, броја, именовању 
и разрјешењу и обуци чланова изборне 
комисије основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини, те на основу Ранг-листе 
утврдила приједлог рјешења о именовању 
Мирка Стевића из Лопара за члана Општинске  
изборне комисије Лопаре, и предложила 
Скупштини општине доношење рјешења као у 
диспозитиву. 
 
               Скупштина општине Лопаре је на 7. 
сједници одржаној 23.09.2021. године донијела 
рјешење као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно у 
управном поступку и против истог није 
дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор тужбом код Окружног суда у 
Бијељини  у року од 30 дана од достављања 
рјешења. 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-117/21      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум,23.09.2021.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                          
 
6. 
          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 
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раду и поступку избора Школског одбора 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
28/18), Скупштина општине Лопаре на 7. 
редовној сједници одржаној 23.09.2021. 
године, донијела је  
 
 

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

''Доситеј Обрадовић'' Корај 
 

За члана школског одбора Јавне 
установе Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' 
Корај, испред општине Лопаре, бира се 
Стевановић Мићо из Милина Села. 

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: 01/1-022-1-74/17 од 25.04.2017. године, 
изабрала члана Школског одбора Основне 
школе ''Доситеј Обрадовић'' Корај.  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 7. сједници одржаној 23. 
септембра 2021. године, утврдила Приједлог 
рјешења као у диспозитиву и предложила 
Скупштини општине доношење истог. 

Скупштина општине Лопаре је на 7. 
сједници одржаној 23. септембра 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: 01/1-022-1-118/21     ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 23.09.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________
                 
7. 
           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 7. 
редовној сједници одржаној 23.09.2021. 
године, донијела је  
 
 

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

''Свети Сава'' Лопаре 
 

За члана школског одбора Јавне 
установе Основне школе ''Свети Сава'' Лопаре, 
испред општине Лопаре, бира се Митровић 
Ђука из Вукосаваца. 

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 ''Свети Сава'' Лопаре.  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 
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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 7. сједници одржаној 23. 
септембра 2021. године, утврдила Приједлог 
рјешења као у диспозитиву и предложила 
Скупштини општине доношење истог. 

Скупштина општине Лопаре је на 7. 
сједници одржаној 23. септембра 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: 01/1-022-1-119/21    ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 23.09.2021.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________
               
8. 

На основу члана 207. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 
66/18), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, 97/16, 36/19 и 61/21) и чланa 36. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17) рјешавајући у 
предмету исправљања грешке у рјешењу, а по 
приједлогу Костић Зорке из Лопара,  
Скупштина општине Лопаре на 7. редовној  
сједници, одржаној дана 23.09.2021. године, 
донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о исправци грешке у рјешењу број 475-04/II-

2-31 од 07.02.1982. године 
 

I 
 Исправља се грешка у Рјешењу 

Скупштине општине Лопаре, број: 475-04/II-2-
31 од 07.02.1982. године, којим је Костић 
Цвијану из Лопара уз накнаду додијељено 
неизграђено грађевинско земљиште, тако да 
се: у ставу 1. диспозитива рјешења умјесто 
ријечи: „319/27“ замјењује са ријечима „319/37“.  

 

II 
 У даљем тексту Рјешење из тачке I 
овог закључка се не мијења. 
 

III 
Овај закључак се прилаже оригиналу 

рјешења и чини његов саставни дио. 
 

IV 
 Овај закључак о исправци производи 
правно дејство од дана од кога производи 
правно дејство рјешење које се исправља. 
 

V 
 Овај закључак о исправци грешке у 
Рјешењу биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

Костић Зорка из Лопара, обратила се 
Скупштини општине Лопаре, са приједлогом за 
исправку грешке у рјешењу Скупштине 
општине Лопаре, број: 475-04/II-2-31 од 
07.02.1982. године, којим је њеном покојном 
супругу Костић Цвијану уз накнаду  
додијељено грађевинско земљиште у 
Лопарама. Приједлогом се тражи исправка 
грешке у  рјешењу јер је број предметне 
парцеле који је наведен у рјешењу погрешан и 
није у складу са катастарским подацима и због 
чега се предметно рјешење не може књижити 
код надлежног органа за геодетске и 
имовинско-правне послове. 

На основу увида у рјешење Скупштине 
општине Лопаре, број: 475-04/II-2-31 од 
07.02.1982. године и скицу снимања, 
закључено је да је приједлог основан, те је 
одлучено као у диспозитиву.  

Против овог закључка није допуштена 
жалба. 
 

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

 
Број: 01/1-022-1-120/21     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 23.09.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________         
  
9. 

На основу члана 207. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 
66/18), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, 97/16, 36/19 и 61/21) и чланa 36. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17) рјешавајући у 
предмету исправљања грешке у рјешењу, а по 
приједлогу Стјепановић Звонке из Лопара,  
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Скупштина општине Лопаре на 7. редовној 
сједници, одржаној дана 23.09.2021. године, 
донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о исправци грешке у рјешењу број 05/475-

90/97 од 14.06.2002. године 
 

I 
 Исправља се грешка у Рјешењу 

Скупштине општине Лопаре, број: 05/475-90/97 
од 14.06.2002. године, којим је Стјепановић 
Звонки из Лопара уз накнаду додијељено 
неизграђено грађевинско земљиште, тако да 
се: у ставу 1. диспозитива рјешења умјесто 
ријечи: „дио  324/2“ замјењује са ријечима 
„324/21“.  

 
II 

 У даљем тексту Рјешење из тачке I 
овог закључка се не мијења. 
 

III 
Овај закључак се прилаже оригиналу 

рјешења и чини његов саставни дио. 
 

IV 
 Овај закључак о исправци производи 
правно дејство од дана од кога производи 
правно дејство рјешење које се исправља. 
 

V 
 Овај закључак о исправци грешке у 
Рјешењу биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

Стјепановић Звонко из Лопара, обратио 
се Скупштини општине Лопаре, са захтјевом за 
исправку грешке у рјешењу Скупштине 
општине Лопаре, 05/475-90/97 од 14.06.2002. 
године, којим му је уз накнаду додијељено 
грађевинско земљиште у Лопарама. 
Приједлогом се тражи исправка грешке у  
рјешењу јер је број предметне парцеле који је 
наведен у рјешењу погрешан и није у складу са 
катастарским подацима  и због чега се 
предметно рјешење не може књижити код 
надлежног органа за геодетске и имовинско-
правне послове. 

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

Против овог закључка није допуштена 
жалба. 
 

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

 
Број: 01/1-022-1-121/21      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 23.09.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________
  
10.                                                                                                     

На основу члана 39. став 2. тачка 1. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
31. Уредбе о насељеним мјестима која чине 
подручје јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број: 4/10, 26/11, 
74/12, 110/12, 34/15, 95/15, 39/17, 5/18, 81/18 и 
90/20)  и члана 87. Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре на 7. 
редовној сједници одржаној дана 23.09.2021. 
године, донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о измјенама и допунама Статута општине 

Лопаре 
 

I 
 Члан 3. Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
6/17) мијења се и гласи: 
 
   „Подручје Општине чине насељена 
мјеста: 
              - насељено мјесто Бобетино Брдо 
              - насељено мјесто Бријест 
              - насељено мјесто Брусница 
              - насељено мјесто Вакуф 
              - насељено мјесто Вукосавци 
              - насељено мјесто Јабланица 
              - насељено мјесто Коњиковићи 
              - насељено мјесто Корај 
              - насељено мјесто Козјак 
              - насељено мјесто Кореташи 
              - насељено мјесто Лабуцка 
              - насељено мјесто Липовице 
              - насељено мјесто Лопаре 
              - насељено мјесто Лопаре Село 
              - насељено мјесто Лукавица 
              - насељено мјесто Мачковац 
              - насељено мјесто Милино Село 
              - насељено мјесто Миросавци 
              - насељено мјесто Мртвица 
              - насељено мјесто Пељаве 
              - насељено мјесто Пипери 
              - насељено мјесто Пирковци 
              - насељено мјесто Подгора 
              - насељено мјесто Потраш 
              - насељено мјесто Прибој 
              - насељено мјесто Пукиш 
              - насељено мјесто Пушковац 
              - насељено мјесто Смиљевац 



Страна 8                            Службени гласник општине Лопаре – број:  6/21              30.09.2021. 

 

              - насељено мјесто Тобут 
 

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: 01/1-022-1-122/21     ПРЕДСЈЕДНИК             
Датум, 23.09.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________        
                                                                                        
11. 

На основу члана 204. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 
66/18), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, 97/16, 36/19 и 61/21) и чланa 36. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17) рјешавајући у 
предмету доношења допунског рјешења, а по 
приједлогу Тешановић Драгослава из Лопара,  
Скупштина општине Лопаре на 7. редовној 
сједници, одржаној дана 23.09.2021. године, 
донијела је 

 
ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 

 
 Рјешење Скупштине општине Лопаре, 

број: 06/5-475-4 од 16.03.2000. године, 
допуњава се у ставу 2 диспозитива тако што се 
након реченице која гласи: „к.ч. број 921/4 зв. 
„Пут“ уписано у Пл. бр. 22/02 К.О. Лопаре град 
на имену општенародна имовина у површини 
од 80 м

2
“ додаје „а која по земљишнокњижним 

подацима одговара парцели означеној као 
к.п.бр. 71/44 уписана у зк.ул. 308 К.О. Лабуцка“ 

  
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
Тешановић Драгослав из Лопара, 

обратио се Скупштини општине Лопаре, са 
захтјевом за допуну рјешења Скупштине 
општине Лопаре број: 06/5-475-4 од 
16.03.2000. године, којим му је уз накнаду 
додијељено грађевинско земљиште у 
Лопарама. Приједлогом се тражи допуна 
рјешења јер нису наведени земљишнокњижни 
подаци, због чега се предметно рјешење не 
може књижити код надлежног органа за 
геодетске и имовинско-правне послове. 

На основу увида у рјешење Скупштине 
општине Лопаре, број: 06/5-475-5 од 
16.03.2000. године и скицу снимања, 
закључено је да је приједлог основан, те је 
одлучено као у диспозитиву.  

Против овог рјешења  није допуштена 
жалба. 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-123/21     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 23.09.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________
  
12. 

На основу члана 204. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 
66/18), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, 97/16, 36/19 и 61/21) и чланa 36. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17) рјешавајући у 
предмету доношења допунског рјешења, а по 
приједлогу Миловановић Радивоја из Лопара,  
Скупштина општине Лопаре на 7. редовној 
сједници, одржаној дана 23.09.2021. године, 
донијела је 

 
ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 

 
 Рјешење Скупштине општине Лопаре, 

број: 06/5-475-84 од 16.03.2000. године, 
допуњава се у ставу 2 диспозитива тако што се 
након реченице која гласи: „к.ч. број 371/15 зв. 
„Центар“ у површини од 265 м

2
 уписано у Пл. 

бр. 212/09 К.О. Лопаре град“ додаје „а која по 
земљишнокњижним подацима одговара 
парцели означеној као к.п.бр. 337/19 уписана у 
зк.ул. 200 К.О. Козјак.“ 

  
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
Миловановић Радивоје из Лопаре, 

обратио се Скупштини општине Лопаре, са 
захтјевом за допуну рјешења Скупштине 
општине Лопаре број: 06/5-475-84 од 
16.03.2000. године, којим је Гајић Паје 
Радиславу из Бруснице уз накнаду  
додијељено грађевинско земљиште у 
Лопарама. Предметно земљиште је 
Миловановић Радивоје купио од Гајић 
Радислава и на основу купопродајног уговора 
укњижио се у катастарски операт. Приједлогом 
се тражи допуна рјешења јер нису наведени 
земљишнокњижни подаци, због чега се 
предметно рјешење не може књижити код 
надлежног органа за геодетске и имовинско-
правне послове. 

На основу увида у рјешење Скупштине 
општине Лопаре, број: 06/5-475-84 од 
16.03.2000. године, Уговор о купопродаји 
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између Миловановић Радивоја и Гајић 
Радислава и посједовни лист број 577 К.О. 
Лопаре град, закључено је да је приједлог 
основан, те је одлучено као у диспозитиву.  

 
Против овог рјешења  није допуштена 

жалба. 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-124/21     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 23.09.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                      
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________
  
13. 
             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 7. 
редовној сједници одржаној дана 23.09.2021. 
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 Ђурић Милета 
број: UTU-235/21 од 14.09.2021. године, за 
цијепање у оквиру парцела означених као к.ч. 
број 730 и 731 К.О. Лопаре Град у Лопарама, 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: 01/1-022-1-125/21     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 23.09.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
                            
 

14. 
              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 7. 
редовној сједници одржаној дана 23.09.2021. 
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 Општине 
Лопаре број: UTU-236/21 од 17.08.2021. 
године, за цијепање парцела означених као 
к.ч. број 340/1 и 339 К.О. Лопаре Град и 
изградњу стамбено-пословног објекта у 
Лопарама, 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: 01/1-022-1-126/21     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 23.09.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
                            
15. 
            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 7. 
редовној сједници одржаној дана 23.09.2021. 
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 
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урбанистичко-технички услови Општине 
Лопаре број: UTU-273/21 од 14.09.2021. 
године, за цијепање у оквиру парцеле 
означене као к.ч. број 421/1 К.О. Мачковац, а 
које је урађено 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: 01/1-022-1-127/21     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 23.09.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
                            
16. 
          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 7. 
редовној  сједници одржаној дана 23.09.2021. 
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 Општине 
Лопаре број: UTU-294/21 од 13.09.2021. 
године, за цијепање у овиру парцеле означене 
као к.ч. број 912/1 К.О. Лопаре Град и 
формирање нових грађевинских парцела у 
сврху рјешавања имовинског статуса 
земљишта у Лопарама, 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: 01/1-022-1-128/21    ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 23.09.2021.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
                            
17. 
             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 7. 
редовној сједници одржаној дана 23.09.2021. 
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 Петровић 
Милана из Лопара број: UTU-313/21 од 
22.09.2021. године, за цијепање у оквиру 
парцела означених као к.ч. број 575/1, 581/2 и 
580/1 К.О. Лопаре град у сврху рјешавања 
имовинског статуса земљишта у Лопарама, 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: 01/1-022-1-129/21     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 23.09.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
                          
18. 
            На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
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97/16) и члана 36. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број 
6/17), Скупштина општине Лопаре на 7. 
редовној сједници одржаној дана 23.09.2021. 
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 Петровић 
Милана из Лопара број: UTU-228/21 од 
29.07.2021. године, за цијепање у оквиру 
парцеле означене као к.ч. број 921/1 К.О. 
Лопаре Град и формирање нове грађевинске 
парцеле са парцелом означеном као  к.ч. број 
581/2 К.О. Лопаре Град, а који су урађени од 
стране ЈП “Дирекције за изградњу и развој 
града” д.о.о. Бијељина. 
 Са наведеним Стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима накнадно ће 
се извршити усклађивање Регулационог плана 
града Лопаре. 

 
II 
 

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

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

 
 

Број: 01/1-022-1-130/21     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 23.09.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
                      
19. 
             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 7. 
редовној сједници одржаној дана 23.09.2021. 
године, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању  стручног мишљења и 

урбанистичко-техничких услова  
 
I 

 
 Прихвата се стручно мишљење и 

урбанистичко-технички услови број:            УТУ 
– 55/21 од 15.03.2021. године Лукић Велимира 
из Јабланице, за цијепање парцеле означене 
као к.ч. 36 К.О. Јабланица и формирање нове 
грађевинске парцеле са парцелом означеном 
као к.ч. 37/2 К.О. Јабланица, а који су урађени 
од стране ЈП “Дирекције за изградњу и развој 
града” Бијељина. 
 Са наведеним Стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима накнадно ће 
се извршити усклађивање Регулационог плана 
града Лопаре. 

 
II 
 

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

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

 
 

Број: 01/1-022-1-131/21     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 23.09.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
                          
20.                                                                                                                                                                                               
            На основу члана39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) члана 348. 
став 4.  Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
124/08, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 и 107/19) и 
члана 36. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 6/17),  
Скупштина општине Лопаре на 7. редовној 
сједници одржаној дана 23.09.2021. године,  
донијела је 

 
О Д Л У К У 

о замјени некретнина између општине 
Лопаре и Савић (Ђоко) Јовице из 

Лопара 
 
I 

Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин замјене некретнина између општине 
Лопаре и Савић (Ђоко) Јовице из Лопара.  

 
II 

Мијењају се некретнине у власништву и 
посједу Савић (Ђоко) Јовице из Лопара, 
означене као: 

- к.п.бр. 602/2 звана „Чаушевина“ у 
нарави некатегорисани пут, у 
површини од 869 м

2
, уписана у 

посједовни лист број: 182 К.О. 
Лопаре Град, а која по 
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земљишнокњижним подацима 
одговара парцели означеној као 
к.п.бр. 143/19 уписана у зк.ул.бр. 
355 К.О. Лабуцка, са правом 
својине у корист Савић (Ђоко) 
Јовице у дијелу 1/1, 

- к.п.бр. 602/1 звана „Чаушевина“ у 
нарави кућа и зграда, у површини 
од 16 м

2
 и к.п.бр. 602/1 звана 

„Чаушевина“ у нарави њива, у 
површини од 235 м

2
, обје уписане у 

посједовни лист број 182 К.О. 
Лопаре Град на име Савић (Ђоко) 
Јовице у дијелу 1/1, 

 
за некретнине у власништву 
општине Лопаре, означене као:  
 

- к.п.бр. 339/2 звана „Лука“ у нарави 
шума 3. класе, у површини од 1514 
м

2
 и  к.п.бр 340/4 звана „Лука“ у 

нарави ливада 1. класе, у 
површини од 296 м

2
, обје уписане у 

посједовни лист број: 700 К.О. 
Лопаре град, а које по 
земљишнокњижним подацима 
одговарају парцели означеној као 
к.п.бр. 332/4 у површини од 1800 м

2
 

уписана у зк.ул.бр. 366 К.О. Козјак, 
са правом својине у корист 
општине Лопаре у дијелу 1/1. 
 

III 
Овлашћује се начелник општине 

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

IV 
Ова Одлука ступа на снагу 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: 01/1-022-1-132/21   ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 23.09.2021.    СКУПШТИНЕОПШТИНЕ
            Миленко Ристић,дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
   
21. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 36. 

Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17), Скупштина 
општине Лопаре на 7.  редовној сједници, 
одржаној дана 23.09.2021. године, д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У 
о прихватању  понуђене непокретности као 
поклона  од власника Српске православне 

Црквене општине Мачковац 
 

Члан 1. 
Општина Лопаре прихвата понуђену 

непокретност као поклон, без накнаде, 
означену као: к.п. број 317/6 звана „Бара“ у 
нарави пашњак у површини од 830 м

2
, уписана 

у зк.ул.бр. 154 К.О. Мачковац, са правом 
својине на име Српска православна Црквена 
општина у Мачковцу у дијелу 1/1. 
 

Члан 2. 
По основу ове одлуке закључиће се 

уговор о поклону непокретности  из члана 1. 
ове одлуке. 

Уговор о поклону без терета и налога, 
закључиће се између Српске православне 
Црквене општине Мачковац, као 
поклонодаваца и општине Лопаре, као 
поклонопримца, а који у име општине 
потписује Начелник општине Лопаре.  

 
Члан 3. 

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

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

 
 

Број: 01/1-022-1-133/21     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 23.09.2021.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                        
 

22. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и чланa 36. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17), Скупштина 
општине Лопаре, на 7. редовној сједници 
одржаној дана 23.09.2021. године,                     
д о н и ј е л а   ј е 

 
 

О Д Л У К У  
о овлашћењима за закључивање  

вансудског или судског поравнања 
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1. Општа одредба 
 
I 
 

 Овом Одлуком утврђује се овлашћење 
и услови за закључивање вансудског или 
судског поравнања на новчана потраживања 
или новчане обавезе општине Лопаре.  
 
2. Вансудско поравнање 
 

II 
 

 Начелник општине Лопаре овлашћен је 
да закључује вансудска поравнања на новчана 
потраживања и новчане обавезе када је то у 
интересу општине Лопаре, у складу са законом 
и под условима и ограничењима утврђеним 
овом Одлуком. 
 

III 
 

 Вансудско поравнање на новчану 
обавезу општине Лопаре може се закључити 
под условом очигледности успјеха будуће 
парнице или, ако је покренут судски поступак а 
постоји вјероватноћа успјеха тужбе против 
општине Лопаре. 
 Вансудско поравнање може се 
закључити и у случајевима потраживања 
општине Лопаре, без обзира да ли је покренут 
судски поступак, када је то у интересу општине 
Лопаре, у циљу брже реализације 
потраживања, избјегавања или смањења 
судских трошкова. 
 

IV 
 

 Акт о вансудском поравнању може 
бити закључен након прибављеног мишљења 
надлежног правобраниоца. 
 
3. Судско поравнање 
 

V 
 

 Судско поравнање на новчана 
потраживања или новчане обавезе општине 
Лопаре, на приједлог надлежног 
правобраниоца уколико заступа општину 
Лопаре, закључиће правобранилац уз 
прибављену сагласност Начелника општине. 
 Уколико општина Лопаре сама 
обезбјеђује своје заступање у судском 
поступку, судско поравнање може закључити 
Начелник општине или лице које на то 
изричито овласти. 
 

VI 
 

 На услове за закључивање судског 

поравнања сходно се примјењују ове Одлуке 
које се односе на вансудско поравнање. 
 
4. Ограничења 
 

VII 
 

 Вансудско или судско поравнање, у 
складу са овом Одлуком, може бити 
закључено највише до износа од 50.000,00 
(педестхиљада) КМ. 
 У случају приједлога за вансудско или 
судско поравнање на већи износ од износа из 
претходног става овог члана, одлуку доноси 
Скупштина општине Лопаре. 
 
5. Извјештавање 
 

VIII 
 

О коришћењу овлашћења из ове 
Одлуке Начелник општине је дужан најмање 
једном годишње извјештавати Скупштину 
општине или, на њен захтјев, у краћим 
периодима. 
 
6. Ступање на снагу 
 

IX 
 

 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: 01/1-022-1-134/21    ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 23.09.2021.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________   
  
                     
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА 
 
23. 

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

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке услуга директног 
преноса брдске трке "Награда општине 
ЛОПАРЕ 2021“ путем интернет платформи и 
електронских медија, као и израда 
корпоративног филма, према JРЈН: 92111200-
4, Продукција промотивних, пропагандних и 
информативних филмова и видеофилмова. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 4.000,00 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: 02/5-404-55-1/21        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 01.07.2021. године   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
24. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-55-3/21 
Датум, 02.07.2021. 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 директног 

преноса брдске трке "Награда општине 
ЛОПАРЕ 2021“ путем интернет платформи и 
електронских медија, као и израда 
корпоративног филма, одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу ЗАНАТСКА РАДЊА 
„MCSTUDIOBN“ Жељко Цвијетиновић с.п. 
БИЈЕЉИНА, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 01/2021 од 01.07.2021. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана 02.07.2021. године у 11:19 часова и 
заведена под бројем: 02/5-2641. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
4.000,00 КМ, без ПДВ-а (словима: 
четирихиљаде 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 Кабинет начелника општине 
Лопаре. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 Поступак јавне набавке услуга 
директног преноса брдске трке "Награда 
општине ЛОПАРЕ 2021“ путем интернет 
платформи и електронских медија, као и 
израда корпоративног филма, покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-55-1/21 од 01.07.2021. 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 
4.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 На основу члана 64. став (1) тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став (2) Правилника о поступку директног 
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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. 
________________________________________
                       
25. 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
        Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-43-11/21 
Датум; 05.07.2021. 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 примарног 
водовода на релацији Гајеви - Станишњик у 
Мјесној заједници Корај – Општина Лопаре 

 
I 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне 
набавке, број: 02/5-404-43-10/21 од 30.06.2021. 
године да се уговор за набавку радова на 
изградњи примарног водовода на релацији 
Гајеви - Станишњик у Мјесној заједници Корај 
– Општина Лопаре, додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ПАПИЛОН“ КОРАЈ - 
ЧЕЛИЋ, на основу понуде, број: 43/21. 
 

II 
Укупна вриједност предметне набавке, након 
проведене е-аукције, износи 9.147,14 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а, односно 10.702,15 КМ са 
урачунатим ПДВ-ом (десетхиљада 
седамстотинадва и 15/100 конвертибилних 
марака).  
 

III 
Изабрани понуђач је у саставу своје понуде 
доставио сву тражену документацију, чиме се 

ослободио обавезе накнадног достављања 
исте. 
 

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

 
V 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Поступак јавне набавке радова на изградњи 
примарног водовода на релацији Гајеви - 
Станишњик у Мјесној заједници Корај – 
Општина Лопаре, покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-43-1/21 од 10.05.2021. године. 
Јавна набавка проведена је путем Отвореног 
поступка, уз предвиђено провођење е-аукције. 
Обавјештење о јавној набавци, број: 15-1-3-38-
3-13/21 објављено је на Порталу јавних 
набавки дана 10.05.2021. године. 
Сажетак Обавјештења о набавци објављен је у 
„Службеном гласнику БиХ“, број: 29 од 
14.05.2021. године. 
Процијењена вриједност јавне набавке износи 
6.410,26 КМ, без ПДВ-а. 
Уговорни орган објавио је Тендерску 
документацију на Порталу јавних набавки, 
дана 10.05.2021. године.  
Тендерску документацију са Портала јавних 
набавки преузело је укупно 12 (дванаест) 
понуђача.  
Комисија за јавне набавке именована је 
Рјешењем Начелника општине, број: 02/5-404-
43-3/21 од 26.05.2021. 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 резултату поступка јавне набавке. 
На адресу Уговорног органа благовремено су 
пристигле 2 (двије) понуде и то: 

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

Комисија је извршила јавно отварање 
пристиглих понуда, дана 26.05.2021. године у 
11:30

h
. Записник о отварању понуда је 

благовремено достављен свим понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне набавке. 
Вршећи рачунску контролу понуда, Комисија за 
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јавне набавке уочила је рачунске грешке у 
понуди Понуђача „Папилон“ д.о.о. Корај – 
Челић. Наведеном понуђачу је дана 
31.05.2021. године путем e-maila упућен 
захтјев за писмену сагласност на извршене 
исправке. Понуђач је у остављеном року путем 
путем e-maila доставио сагласност на 
извршену исправку, број: без броја од 
01.06.2021. године, чиме су се стекли услови 
за даље разматрање понуде.  
Комисија је извршила провјеру комплетности и 
исправности понуда, на начин да су 
провјерени начин увезивања, примјена 
прописане форме докумената који су саставни 
дио понуде, потпис понуде и овјера, те је 
извршен преглед и провјера образаца и свих 
осталих докумената. На основу извршене 
провјере Комисија је утврдила сљедеће:  

 Понуде понуђача „Папилон“ д.о.о. Корај 
– Челић и Грађевинско – занатска радња 
„Jumbo“ Брчко дистрикт с.п. 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, 
07.06.2021. године са почетком у 11:00

h
. 

На Е-аукцију су путем Портала јавних набавки 
позвана оба понуђача. 
Након проведене Е – аукције, која је трајала од 
11:00

h
 до 11:12

h
 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, 
како слиједи: 

 

Р. 
бр
. 

Назив / име 
понуђача 

Цијена 
(без ПДВ-
а) након 
е-аукције 

Проц. 
умањења 

укупне 
цијене 
након 

заврш. Е - 
аукције 

Цијена 
умањена 

за 
преферен
цијални 
фактор 

30% 

1)  

„ПАПИЛОН“ 
Д.О.О. КОРАЈ 
- ЧЕЛИЋ 

9.147,14 
КМ 3,98 %

 
6.403,00 

КМ 

2)  

ГЗР „JUMBO“ 
БРЧКО 
ДИСТРИКТ 
С.П. 

6.409,40 
КМ 0 % 

6.409,40 
КМ 
не 

примјењуј
е се 

 
По окончању е-аукције и преузетог извјештаја, 
Комисија за јавне набавке извршила је анализу 
цијена постигнутих након е-аукције. На основу 
креиране ранг – листе понуђача који су 
учествовали у е-аукцији, јасно је да је Понуђач 
„Папилон“ д.о.о. Корај – Челић представљен 
као најповољнији. Цијена његове понуде је 
виша у односу на понуду Понуђача ГЗР 
„JUMBO“ Брчко дистрикт с.п. али се његова 

понуда умањује за преференцијални третман 
домаћег у проценту 30% и самим тим доводи 
до тога да је Понуђач „Папилон“ д.о.о. Корај – 
Челић у предметној јавној набавци 
прворангирани. Како преференцијални 
третман домаћег служи искључиво у сврху 
поређења понуда, то значи да je Уговорни 
орган у обавези закључити уговор по цијени 
која није умањена за преференцијални 
третман. У конкретном случају, уговор се мора 
закључити на износ од 9.147,14 КМ (без ПДВ-
а), што је за 2.736,88 КМ (без ПДВ-а), више у 
односу на процијењену вриједност набавке. 
Процијењена вриједност јавне набавке износи 
6.410,26 КМ. Комисија за јавне набавке је дана 
24.06.2021. године Одјељењу за финансије 
Општинске управе општине Лопаре упутила 
Захтјев за издвајање додатних средства, број: 
02/5-404-43-8/21 од 24.06.2021. године. 
Одјељење за финансије доставило је дана 
30.06.2021. године Информацију, број: 06/1-40-
3/139 од 30.06.2021. године у којој наводи да у 
буџету општине Лопаре имају планирана 
средства за капиталне инвестиције за 2021. 
годину, економски код 511100, те да је могуће 
са ове позиције издвојити додатна средства за 
потребе предметне набавке. 
Комисија за јавне набавке сачинила је 
Записник о прегледу и оцјени понуда, број: 
02/5-404-43-9/21 од 30.06.2021. године који је 
заједно са Препоруком о избору најповољнијег 
понуђача (Извјештај о раду), број: 02/5-404-43-
10/21 од 30.06.2021. 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 2 
(двије); 

 да је благовремено запримљено 2 
(двије) понуде; 

 да је неблаговремено запримљено 0 
(нула) понуда; 

 Понуде понуђача „Папилон“ д.о.о. Корај 
– Челић и Грађевинско – занатска 
радња „Jumbo“ Брчко дистрикт с.п. 
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 
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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.  
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. „Папилон“ д.о.о. Челић, 
2. ГЗР „Jumbo“ Брчко дистрикт с.п., 
3. Евиденцији и 
4. Архиви. 

________________________________________ 
 
26. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-54-3/21 
Датум, 05.07.2021. године 
      
   
 На основу члана 64. став (1) тачка б) и 
70. став (1) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума oпштине Лопаре („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 12/15), 
Начелник општине Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке услуга дезинсекције 

(запрашивања комараца) на подручју општине 
Лопаре за 2021. годину, одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ДЕЗИНСЕКЦИЈА“ БИЈЕЉИНА, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 

број: 553/21 од 02.07.2021. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана 
05.07.2021. године у 10:35

h
 и заведена под 

бројем: 02/5-2648. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

6.000,00 КМ, без ПДВ-а, односно 7.020,00 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљада двадесет и 00/100 
конвертибилних марака).  

 
Члан 3. 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 
истовремено са упућивањем исте понуђачу 
који је учествовао у поступку јавне набавке 
(члан 70. став (6) Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Поступак јавне набавке услуга 
дезинсекције (запрашивања комараца) на 
подручју општине Лопаре за 2021. годину 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-54-1/21 од 
30.06.2021. 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 6.000,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ДЕЗИНСЕКЦИЈА“ 
БИЈЕЉИНА, 30.06.2021. године. 
 
 На основу члана 64. став (1) тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, 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 
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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. 
________________________________________ 
 
27. 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
        ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
         Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-30-9/19 
Датум, 06.07.2021. године 
 

На основу члана 59. и 82. став 3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), а у вези члана 67. и 88. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 6/17), Начелник општине д o н о с и   
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за  

интерни технички пријем радова 
 

Члан 1. 
 У Комисију за интерни технички пријем радова 
изведених према Уговору о извођењу радова, број: 02/5-
404-30-8/19 од 05.06.2019. године - „Набавка радова на 
асфалтирању локалног пута у насељеном мјесту 
Бријест – општина Лопаре“, именују се: 
 

1. Миле Митрић, грађевински инжењер, за 
предсједника, 

2. Мира Радовановић, архитектонски техничар, за 
члана и 

3. Милена Милошевић, дипломирани економиста, 
за члана. 

 
Члан 2. 

 Задатак Комисије је да изврши увид у изведене 
радове и документацију на основу које су радови 
изведени, те да на основу истих сачини Записник о 
чињеничном стању утврђеном на лицу мјеста. 
 

Члан 3. 
 Интерни технички пријем радова из тачке 1. 
овог Рјешења Комисија ће извршити дана 15.07.2021. 
године у 1300 часова. 
 

Члан 4. 
 Раду Комисије обавезни су да присуствују: 
 

 Представник извођача радова, 

 Надзорни орган и 

 Представници општине Лопаре. 
 

 

Члан 5. 
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и 
биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
 
 
ДОСТАВЉЕНО:                       Н А Ч Е Л Н И К   
1. Члановима Комисије,                            Радо Савић, с.р.                                                                     
2. Министарству за финансије Републике Српске, 
3. Представнику извођача радова,     
4. Надзорном органу,                   
5. Представницима општине Лопаре,       
6. Евиденцији и 
7. Архиви. 
________________________________________________ 
 

28. 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
        ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
         Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-62-14/18 
Датум, 06.07.2021. године 
 

На основу члана 59. и 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16), а у 
вези члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
6/17), Начелник општине д o н о с и   
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за  

интерни технички пријем радова 
 

Члан 1. 
 У Комисију за интерни технички пријем 
радова изведених према Уговору о извођењу 
радова на асфалтирању пута и санацији 
коловоза у Мјесној заједници Лопаре Село, 
засеок „Поток“ – ЛОТ 1, број Уговора: 02/5-
404-62-10/18 од 31.10.2018. године, именују се: 
 

4. Миле Митрић, грађевински инжењер, 
за предсједника, 

5. Мира Радовановић, архитектонски 
техничар, за члана и 

6. Милена Милошевић, дипломирани 
економиста, за члана. 

 
Члан 2. 

 Задатак Комисије је да изврши увид у 
изведене радове и документацију на основу 
које су радови изведени, те да на основу истих 
сачини Записник о чињеничном стању 
утврђеном на лицу мјеста. 
 

Члан 3. 
 Интерни технички пријем радова из 
тачке 1. овог Рјешења Комисија ће извршити 
дана 15.07.2021. године у 11

00
 часова. 
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Члан 4. 
 Раду Комисије обавезни су да 
присуствују: 
 

 Представник извођача радова, 

 Надзорни орган и 

 Представници општине Лопаре. 
 

Члан 5. 
 Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
 
 
ДОСТАВЉЕНО:             Н А Ч Е Л Н И  
1. Члановима Комисије,          Радо Савић, с.р.                                                                     
2. Министарству финансија Републике Српске, 
3. Представнику извођача радова,  
4. Надзорном органу,                   
5. Представницима општине Лопаре,           
6. Евиденцији и 
7. Архиви. 
________________________________________ 
 
29. 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
         Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-62-15/18 
Датум, 06.07.2021. године 
 

На основу члана 59. и 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16), а у 
вези члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
6/17), Начелник општине д o н о с и   
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за  

интерни технички пријем радова 
 

Члан 1. 
 У Комисију за интерни технички пријем 
радова изведених према Уговору о извођењу 
радова на насипању и уређењу пута у Мјесној 
заједници Тобут, засеок „Трначко“ – ЛОТ 2, 
број Уговора: 02/5-404-62-11/18 од 31.10.2018. 
године, именују се: 
 

7. Миле Митрић, грађевински инжењер, 
за предсједника, 

8. Мира Радовановић, архитектонски 
техничар, за члана и 

9. Милена Милошевић, дипломирани 
економиста, за члана. 
 

 

Члан 2. 
 Задатак Комисије је да изврши увид у 
изведене радове и документацију на основу 
које су радови изведени, те да на основу истих 
сачини Записник о чињеничном стању 
утврђеном на лицу мјеста. 
 

Члан 3. 
 Интерни технички пријем радова из 
тачке 1. овог Рјешења Комисија ће извршити 
дана 15.07.2021. године у 11:30 часова. 
 

Члан 4. 
 Раду Комисије обавезни су да 
присуствују: 
 

 Представник извођача радова, 

 Надзорни орган и 

 Представници општине Лопаре. 
 

Члан 5. 
 Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
 
ДОСТАВЉЕНО:            Н А Ч Е Л Н И К 
1. Члановима Комисије,         Радо Савић, с.р.                                                       
2. Министарству финансија Републике Српске, 
3. Представнику извођача радова,  
4. Надзорном органу,   
5. Представницима општине Лопаре,           
6. Евиденцији и 
7. Архиви. 
________________________________________ 
 
30. 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
        ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
         Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-62-16/18 
Датум, 06.07.2021. године 
 

На основу члана 59. и 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16), а у 
вези члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
6/17), Начелник општине д o н о с и   
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за  

интерни технички пријем радова 
 

Члан 1. 
 У Комисију за интерни технички пријем 
радова изведених према Уговору о извођењу 
радова на асфалтирању локалног пута у 
Мјесној заједници Пукиш, дионица од 
стационаже 0 + 430 до стационаже 0 + 890 – 
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ЛОТ 3, број Уговора: 02/5-404-62-12/18 од 
31.10.2018. године, именују се: 
 

10. Миле Митрић, грађевински инжењер, 
за предсједника, 

11. Мира Радовановић, архитектонски 
техничар, за члана и 

12. Милена Милошевић, дипломирани 
економиста, за члана. 

 
Члан 2. 

 Задатак Комисије је да изврши увид у 
изведене радове и документацију на основу 
које су радови изведени, те да на основу истих 
сачини Записник о чињеничном стању 
утврђеном на лицу мјеста. 
 

Члан 3. 
 Интерни технички пријем радова из 
тачке 1. овог Рјешења Комисија ће извршити 
дана 15.07.2021. године у 12

00
 часова. 

 
Члан 4. 

 Раду Комисије обавезни су да 
присуствују: 
 

 Представник извођача радова, 

 Надзорни орган и 

 Представници општине Лопаре. 
 

Члан 5. 
 Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
 
 
ДОСТАВЉЕНО:           Н А Ч Е Л Н И К 
1. Члановима Комисије,       Радо Савић, с.р.                                                          
2. Министарству финансија Републике Српске, 
3. Представнику извођача радова,  
4. Надзорном органу,     
5. Представницима општине Лопаре,           
6. Евиденцији и 
7. Архиви. 
________________________________________ 
 
31. 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
        ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
         Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-62-17/18 
Датум, 06.07.2021. године 
 

На основу члана 59. и 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16), а у 
вези члана 67. и 88. Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
6/17), Начелник општине д o н о с и   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за  

интерни технички пријем радова 
 

Члан 1. 
 У Комисију за интерни технички пријем 
радова изведених према Уговору о извођењу 
радова на асфалтирању некатегорисаног 
пута у Мјесној заједници Мртвица, засеок 
„Шикара“ – ЛОТ 4, број Уговора: 02/5-404-62-
13/18 од 31.10.2018. године, именују се: 
 

13. Миле Митрић, грађевински инжењер, 
за предсједника, 

14. Мира Радовановић, архитектонски 
техничар, за члана и 

15. Милена Милошевић, дипломирани 
економиста, за члана. 

 
Члан 2. 

 Задатак Комисије је да изврши увид у 
изведене радове и документацију на основу 
које су радови изведени, те да на основу истих 
сачини Записник о чињеничном стању 
утврђеном на лицу мјеста. 
 

Члан 3. 
 Интерни технички пријем радова из 
тачке 1. овог Рјешења Комисија ће извршити 
дана 15.07.2021. године у 12:30 часова. 
 

Члан 4. 
 Раду Комисије обавезни су да 
присуствују: 
 

 Представник извођача радова, 

 Надзорни орган и 

 Представници општине Лопаре. 
 

Члан 5. 
 Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
 
ДОСТАВЉЕНО:           Н А Ч Е Л Н И К 
1. Члановима Комисије,        Радо Савић, с.р.                                                                     
2. Министарству финансија Републике Српске, 
3. Представнику извођача радова,  
4. Надзорном органу,    
5. Представницима општине Лопаре,           
6. Евиденцији и 
7. Архиви. 
________________________________________ 
 
32. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке услуга израде 
Предстудије изводљивости пословне зоне 
Општине Лопаре, према ЈРЈН: 71241000-9, 
студија изводљивости, савјетодавна услуга, 
анализа. 

 
II 

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

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

III 
За предметну јавну набавку водиће се 

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

 
IV 

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

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

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

 
 

Број: 02/5-404-56-1/21         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 07.07.2021. године    Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
33. 
На основу члана 18. став (1) и члана 25. 
Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), члана 9. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16), члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и члана 67. и 88. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 

Лопаре“, број: 6/17), Начелник општине 
Лопаре, до н о с и    
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке 

  
I 

Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке радова на 
асфалтирању путева на подручју насељеног 
мјеста Јабланица, на двије локације: 
асфалтирање примарног локалног пута ЛП.30 
Јабланица – Пипери и асфалтирање 
секундарног локалног пута ЛСП.Ђ.02 
Јабланица – Абаџићи, према ЈРЈН: 45233222-
1, радови на поплочавању и асфалтирању. 
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 85.470,00 
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 511100 – 
„Подршка пројектима капиталних инвестиција“, 
Одлука Скупштине општине Лопаре, број: 01/1-
022-1-96/21 од 24.06.2021. године.  
 

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

 
IV 

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

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

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

 
Број: 02/5-404-57-1/21       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 08.07.2021.године   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                                              
     
   

http://www.ejn.gov.ba/
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34. 
На основу члана 18. став (1) и члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), а у вези са чланом 9. 
Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 
радова („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16) и чланом 4. став (3) Правилника о 
поступку директног споразума („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 12/15) 
Начелник општине Лопаре, до н о с и  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке радова на санацији и 
проширењу моста на некатегорисаном путу у 
Мјесној заједници Пирковци, засеок 
„Тисовица“, према кући Саве Савића, према 
ЈРЈН 45221110-6 – Грађевински радови на 
мосту. 
 

II 
Процијењена вриједност средстава потребних 
за реализацију јавне набавке износи 5.999,21 
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: 02/5-404-58-1/21         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 09.07.2021.године     Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                             
 
 
 
 

35. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-56-3/21 
Датум, 12.07.2021. године   
      
 
 На основу члана 64. став (1) тачка б) и 
члана 70. став (1) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке услуга израде 

Предстудије изводљивости пословне зоне 
Општине Лопаре, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„HAVREX“ БАЊА ЛУКА, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 07-07/21 
од 07.07.2021. године, која је у Уговорном 
органу запримљена дана 12.07.2021. године у 
10:15

h
 и заведена под бројем: 02/5-2739. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке услуга израде 
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Предстудије изводљивости пословне зоне 
Општине Лопаре покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-56-1/21 од 07.07.2021. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „HAVREX“ БАЊА ЛУКА, 
дана 07.07.2021. године. 
 
 На основу члана 64. став (1) тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став (2) Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача која у 
формалном, правном и економском погледу 
одговара захтјевима Уговорног органа, 
одлучено је као у диспозитиву.  
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 
      
            Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
36. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-58-3/21 
Датум, 13.07.2021. године   
      
 
 На основу члана 64. став (1) тачка б) и 
члана 70. став (1) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке радова на санацији 

и проширењу моста на некатегорисаном путу у 
Мјесној заједници Пирковци, засеок 

„Тисовица“, према кући Саве Савића одлучено 
је да се уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО 
СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА 
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ТРГОВИНУ „РАНРАД“ 
ЛОПАРЕ, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 25/21 од 12.07.2021. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана 12.07.2021. године у 10:02

h
 и заведена 

под бројем: 02/5-2726. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.999,21 КМ без ПДВ-а, односно 7.019,08 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљада деветнаест и 08/100 
конвертибилних марака).  
 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на 
санацији и проширењу моста на 
некатегорисаном путу у Мјесној заједници 
Пирковци, засеок „Тисовица“, према кући Саве 
Савића покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-58-1/21 
од 09.07.2021. 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 
5.999,21 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И 
ТРГОВИНУ „РАНРАД“ ЛОПАРЕ, дана 
09.07.2021. године. 
 На основу члана 64. став (1) тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став (2) Правилника о поступку директног 
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споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача која у 
формалном, правном и економском погледу 
одговара захтјевима Уговорног органа, 
одлучено је као у диспозитиву.  
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 
      
             Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
37. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке радова на унутрашњем 
уређењу степенишног простора у згради 
Општинске управе општине Лопаре, према 
ЈРЈН 45213150-9 – грађевински радови на 
канцеларијским зградама и 45443000-4, 
фасадни радови. 
 

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

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

 
IV 

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

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

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

 
 

Број: 02/5-404-59-1/21         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 15.07.2021. године    Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
38. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке услуга осигурања 
путничких и теретних возила Општинске 
управе општине Лопаре од аутоодговорности и 
осигурања путника у случају аутонезгоде, 
према ЈРЈН: 66510000-8, услуге осигурања. 
 

II 
Процијењена вриједност средстава 

потребних за реализацију јавне набавке 
износи 2.890,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке биће обезбијеђена у буџету 
општине Лопаре, са буџетске ставке 412700 – 
„Трошкови осигурања и банкарске услуге“. 
 

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: 02/5-404-60-1/21          Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 16.07.2021. године     Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                             
39. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке услуга превоза каменог 
агрегата - сепарације (фракције 0 – 60 mm) за 
потребе посипања макадамског застора у 
насељеном мјесту Пирковци, локалитет 
„Брезовача“ - Општина Лопаре, према ЈРЈН 
60000000-8 - Превозне услуге (осим превоза 
отпада). 
 

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 извршиће 
службеник задужен за послове јавних набавки 
у општини Лопаре. 
 

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

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

 
 

Број: 02/5-404-61-1/21        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 19.07.2021. године   Радо Савић, с.р. 
_______________________________________
                        
40.       
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-60-4/21 
Датум, 20.07.2021. 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 осигурања 

путничких и теретних возила Општинске 
управе општине Лопаре од аутоодговорности и 
осигурања путника у случају аутонезгоде, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ 
„SAS – SuperP OSIGURANJE“ БИЈЕЉИНА, 
након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 1683/21 од 19.07.2021. године, 
која је у Уговорном органу запримљена дана 
20.07.2021. године у 12:09

h
 и заведена под 

бројем: 02/5-2849. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

2.889,60 КМ без урачунатог ПДВ-а (словима: 
двијехиљадеосамстотинаосамдесетдевет и 
60/100 конвертибилних марака).  

 
Члан 3. 

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

 
Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 
овлашћује Одсјек за заједничке послове 
општине Лопаре. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 
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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 
осигурања путничких и теретних возила 
Општинске управе општине Лопаре од 
аутоодговорности и осигурања путника у 
случају аутонезгоде покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-60-1/21 од 16.07.2021. 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 2.890,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА 
ОСИГУРАЊЕ „SAS – SuperP OSIGURANJE“ 
БИЈЕЉИНА, дана 16.07.2021. 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. 
________________________________________ 
 
41. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

I 
 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке услуга урамљивања 
умјетничких слика за потребе ЈУ „Центар за 
културу и информисање“ Лопаре, према ЈРЈН 
98300000-6 – Разне услуге. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 2.200,00 КМ без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2021. годину. 
 

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

 
IV 

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

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

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

 
 

Број: 02/5-404-62-1/21           Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 21.07.2021. године      Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                        
42.       
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-61-4/21 
Датум, 21.07.2021. године 
       
 На основу члана 64. став (1) тачка б) и 
члана 70. став (1) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума oпштине Лопаре („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 12/15), 
Начелник општине Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
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Члан 1. 
У поступку набавке услуга превоза 

каменог агрегата - сепарације (фракције 0 – 60 
mm) за потребе посипања макадамског 
застора у насељеном мјесту Пирковци, 
локалитет „Брезовача“ - Општина Лопаре, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
АУТОПРЕВОЗНИК „ЈАНКОВИЋ МИЛИСАВ“ 
ЈАБЛАНИЦА, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 09/21 од 20.07.2021. 
године, која је у уговорном органу запримљена 
дана, 21.07.2021. године у 09:45

h
 и заведена 

под бројем: 02/5-2860. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

6.000,00 КМ, без ПДВ-а (словима: шестхиљада 
и 00/100 конвертибилних марака). Изабрани 
Понуђач се не налази у систему ПДВ-а. 

 
Члан 3. 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 
истовремено са упућивањем исте понуђачу 
који је учествовао у поступку јавне набавке 
(члан 70. став (6) Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине). 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Поступак јавне набавке услуга превоза 
каменог агрегата - сепарације (фракције 0 – 60 
mm) за потребе посипања макадамског 
застора у насељеном мјесту Пирковци, 
локалитет „Брезовача“ - Општина Лопаре 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-61-1/21 од 
19.07.2021. 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 
6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу АУТОПРЕВОЗНИК „ЈАНКОВИЋ 
МИЛИСАВ“ ЈАБЛАНИЦА, 19.07.2021. године. 
 
 На основу члана 64. став (1) тачка б) 

Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став (2) Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача која у 
формалном, правном и економском погледу 
одговара захтјевима Уговорног органа, 
одлучено је као у диспозитиву.  
 
      
      Н А Ч Е Л Н И К 
      
                   Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
43. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-62-4/21 
Датум, 22.07.2021. године 
       
 На основу члана 64. став (1) тачка б) и 
члана 70. став (1) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума oпштине Лопаре („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 12/15), 
Начелник општине Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке услуга 

урамљивања умјетничких слика за потребе ЈУ 
„Центар за културу и информисање“ Лопаре, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „СТОЛ“ ЛОПАРЕ, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 21/7 од 21.07.2021. године, која је у 
уговорном органу запримљена дана, 
21.07.2021. године у 12:31

h
 и заведена под 

бројем: 02/5-2868. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

2.195,04 КМ, без ПДВ-а (словима: 
двијехиљадестотинудеведесетпет и 04/100 
конвертибилних марака). Изабрани Понуђач се 
не налази у систему ПДВ-а. 

 
Члан 3. 

 Приједлог уговора о набавци 
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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 
урамљивања умјетничких слика за потребе ЈУ 
„Центар за културу и информисање“ Лопаре 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-62-1/21 од 
21.07.2021. 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 
2.200,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „СТОЛ“ ЛОПАРЕ, 
21.07.2021. 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. 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
        Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-51-5/21 
Датум, 26.07.2021. године 
 

На основу члана 69. став (2) тачка а) и 
члана 70. 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 Препоруком Комисије за јавне 
набавке, број: 02/5-404-51-4/21 од 23.07.2021. 
године, Начелник општине Лопаре, д о н о с и  

 
О Д Л У К У 

о поништењу поступка набавке 
 

I 
Поништава се поступак јавне набавке 

услуга дугорочног кредитног задужења 
општине Лопаре (поновљени поступак) из 
разлога што није достављена ниједна понуда у 
одређеном крајњем року, у складу са чланом 
69. став (2) тачка а) Закона о јавним набавкама 
БиХ. 

 
II 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се на web-страници 
општине Лопаре, у складу са чланом 70. став 
(6) Закона о јавним набавкама БиХ. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Поступак предметне јавне набавке 
покренут је Одлуком о покретању поступка, 
број: 02/5-404-51-1/21 од 08.06.2021. године.  

Јавна набавка проведена је путем 
Отвореног поступка. 

Обавјештење о јавној набавци, број: 
15-1-2-44-3-16/21 објављено је на Порталу 
јавних набавки дана 08.06.2021. године. 
Сажетак Обавјештења о набавци објављен је у 
„Службеном гласнику БиХ“, број: 35 од 
11.06.2021. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 322.697,87 КМ, без ПДВ-а. 

Уговорни орган објавио је Тендерску 
документацију на Порталу јавних набавки, 
дана 08.06.2021. године.  

Комисија за јавну набавку именована је 
Рјешењем Начелника општине, број: 02/5-404-
51-3/21 од 23.07.2021. године, са задатком да 
проведе поступак јавне набавке у складу са 
Законом о јавним набавкама БиХ, те да 
Препоруку представнику Уговорног органа за 
доношење одлуке о избору најповољнијег 
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понуђача или одлуке о поништењу поступка 
јавне набавке. 

На основу Препоруке Комисије за јавне 
набавке поништава се поступак јавне набавке 
из разлога што није достављена ниједна 
понуда у одређеном крајњем року. 

У поступку је утврђено да је Комисија у 
свему правилно поступила, те да је Препорука 
о поништењу поступка јавне набавке дата у 
складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама, подзаконским и интерним актима и 
тендерском документацијом. 

Начелник општине је прихватио у 
цјелости приједлог Комисије, те је одлучено 
као у диспозитиву. 
         
        Н А Ч Е Л Н И К 
                                                
       Радо Савић, с.р. 
Доставити: 
1. Евиденцији и 
2. Архиви. 
________________________________________ 
 
45. 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
        Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-57-11/21 
Датум; 03.08.2021. 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 асфалтирању 
путева на подручју насељеног мјеста 

Јабланица, на двије локације: асфалтирање 
примарног локалног пута ЛП.30 Јабланица – 

Пипери и асфалтирање секундарног локалног 
пута ЛСП.Ђ.02 Јабланица – Абаџићи 

 
I 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне 
набавке, број: 02/5-404-57-10/21 од 03.08.2021. 
године да се уговор за набавку радова на 
асфалтирању путева на подручју насељеног 
мјеста Јабланица, на двије локације: 
асфалтирање примарног локалног пута ЛП.30 
Јабланица – Пипери и асфалтирање 
секундарног локалног пута ЛСП.Ђ.02 
Јабланица – Абаџићи додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ „БИЈЕЉИНА ПУТ“ 
БИЈЕЉИНА, на основу Понуде број: 1055/21 
од 26.07.2021. године. 
 

II 
Укупна вриједност предметне набавке, након 
проведене е-аукције, износи 85.408,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а, односно 99.927,36 КМ са 
урачунатим ПДВ-ом (деведесетдеветхиљада 
деветстотинадвадесетседам и 36/100 
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 достављених 
изјава и испуњеност услова из члана 47. став 
(1) тачке а) и ц) и 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.  
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 уговора оном понуђачу 
чија је понуда по ранг - листи одмах након 
понуде најуспјешнијег понуђача. 
 

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 БиХ. 

 
V 

Ова Одлука ступа на снагу протеком жалбеног 
рока, односно по доношењу одлуке по 
изјављеној жалби 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 
асфалтирању путева на подручју насељеног 
мјеста Јабланица, на двије локације: 
асфалтирање примарног локалног пута ЛП.30 
Јабланица – Пипери и асфалтирање 
секундарног локалног пута ЛСП.Ђ.02 
Јабланица – Абаџићи, покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
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404-57-1/21 од 08.07.2021. године. 
Јавна набавка проведена је путем Отвореног 
поступка, уз предвиђено провођење е-аукције. 
Обавјештење о јавној набавци, број: 15-1-3-52-
3-20/21 објављено је на Порталу јавних 
набавки дана 08.07.2021. године. 
Сажетак Обавјештења о набавци објављен је у 
„Службеном гласнику БиХ“, број: 44 од 
16.07.2021. године.  
Процијењена вриједност јавне набавке износи 
85.470,00 КМ, без ПДВ-а. 
Уговорни орган објавио је Тендерску 
документацију на Порталу јавних набавки, 
дана 08.07.2021. године.  
Тендерску документацију са Портала јавних 
набавки преузело је укупно 6 (шест) понуђача.  
Комисија за јавне набавке именована је 
Рјешењем Начелника општине, број: 02/5-404-
57-3/21 од 26.07.2021. 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: 

- „ЕКО ПРОМ“ Д.О.О. БРЧКО 
- „ПАПИЛОН“ Д.О.О. КОРАЈ - ЧЕЛИЋ 
- „БИЈЕЉИНА ПУТ“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 

Комисија је извршила јавно отварање 
пристиглих понуда, дана 26.07.2021. године у 
11:30

h
. Записник о отварању понуда је 

благовремено достављен свим понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне набавке. 
Вршећи рачунску контролу понуда, Комисија за 
јавне набавке уочила је рачунску грешку у 
понуди Понуђача „Папилон“ д.о.о. Корај – 
Челић. Наведеном понуђачу је дана 
29.07.2021. године путем e-maila упућен 
захтјев за писмену сагласност на извршене 
исправке. Понуђач је у остављеном року путем 
e-maila доставио Сагласност на извршену 
исправку, број: 39/21 од 29.07.2021. године, 
чиме су се стекли услови за даље разматрање 
понуде. 
Током прегледа и оцјене свих приспјелих 
понуда, Комисија за јавне набавке је утврдила 
да је цијена понуде прворангираног Понуђача 
„Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина за више од 
20% нижа од цијене другорангиране 
прихватљиве понуде (за 24,92%), те је на 
основу наведеног испуњен услов за обавезно 
тражење образложења неприродно ниске 
цијене, на основу члана 17. став (7) тачка б) 
Упутства за припрему модела тендерске 
документације и понуда. Комисија за јавне 
набавке упутила је наведеном Понуђачу 
захтјев за образложење неприродно ниске 
понуђене цијене, број: 02/5-404-57-7/21 од 
28.07.2021. године. Понуђач „Бијељина пут“ 
д.о.о. Бијељина је у остављеном року 

(30.07.2021. године), путем e-maila доставио 
образложење понуђене цијене и исто је 
оцијењено као прихватљиво за Уговорни 
орган.  
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 „Еко Пром“ д.о.о. 
Брчко, „Папилон“ д.о.о. Корај – Челић и 
„Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина су 
прихватљиве према облику, садржају и 
потпуности, достављене су на начин и у року 
који је одређен тендерском документацијом и 
садрже све тражене доказе. 
Тендерском документацијом је предвиђено 
провођење Е – аукције. Комисија за јавне 
набавке је заказала Е – аукцију за дан, 
02.08.2021. године са почетком у 11:00

h
. 

На Е-аукцију су путем Портала јавних набавки 
позвани сви квалификовани понуђачи. 
Након проведене Е – аукције, која је трајала од 
11:00

h
 до 11:15

h
 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: 
02/5-404-57-9/21 од 02.08.2021. године који је 
заједно са Препоруком о избору најповољнијег 
понуђача (Извјештај о раду), број: 02/5-404-57-
10/21 од 03.08.2021. 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 „Еко Пром“ д.о.о. 
Брчко, „Папилон“ д.о.о. Корај – Челић и 
„Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина 
испуњавају све услове тражене у 
тендерској документацији и исте могу 
бити предмет вредновања. 

У поступку доношења ове Одлуке посебно су 
цијењене чињенице да је Комисија правилно и 
потпуно извршила оцјену квалификованости 
понуђача, те оцјену приспјелих понуда, сходно 
критеријима из Тендерске документације. 
У поступку оцјене проведеног поступка 
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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)  
„БИЈЕЉИНА ПУТ“ 
Д.О.О. БИЈЕЉИНА 85.408,00 КМ 0% 

2)  
„ЕКО ПРОМ“ Д.О.О. 
БРЧКО 

113.751,00 
КМ 0% 

3)  
„ПАПИЛОН“ Д.О.О. 
КОРАЈ - ЧЕЛИЋ 

203.408,00 
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. „Еко Пром“ д.о.о. Брчко, 
3. „Папилон“ д.о.о. Челић, 
4. Евиденцији и 
5. Архиви. 

________________________________________ 
 
46. 

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

Правилника о поступку директног споразума 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
12/15) Начелник општине Лопаре, до н о с и  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке радова на изградњи АБ 
бране на ријеци у Мјесној заједници Лабуцка, 
засеок Митровићи Горњи, према ЈРЈН 
45247210-5 – грађевински радови на брани. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.999,00 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: 02/5-404-63-1/21         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 03.08.2021. године    Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                             
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, до н о с и  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  
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I 
 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке робе – Набавка и 
испорука материјала неопходног за израду 
крова на објекту Мјесне заједнице Козјак, 
Општина Лопаре, према ЈРЈН 44112500-3 – 
материјали за подизање кровова. 
 

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

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

 
IV 

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

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

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

 
 

Број: 02/5-404-64-1/21         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 04.08.2021. године    Радо Савић, с.р. 
_______________________________________
                             
48.  
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-63-4/21 
Датум, 05.08.2021. године   
    
 На основу члана 64. став (1) тачка б) и 
члана 70. став (1) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 

Члан 1. 
У поступку набавке радова на 

изградњи АБ бране на ријеци у Мјесној 
заједници Лабуцка, засеок Митровићи Горњи 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
ЛОПАРЕ, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 112/21 од 04.08.2021. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана 05.08.2021. године у 11:35

h
 и заведена 

под бројем: 02/5-3056. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.998,90 КМ без ПДВ-а, односно 7.018,71 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљадаосамнаест и 71/100 
конвертибилних марака).  
 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 Поступак јавне набавке радова на 
изградњи АБ бране на ријеци у Мјесној 
заједници Лабуцка, засеок Митровићи Горњи 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-63-1/21 од 
03.08.2021. 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 
5.999,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, 
дана 03.08.2021. године. 
 
 На основу члана 64. став (1) тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
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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. 
________________________________________ 
 
49. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-64-4/21 
Датум, 06.08.2021. године   
      
 
 На основу члана 64. став (1) тачка б) и 
члана 70. став (1) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке робе - Набавка и 

испорука материјала неопходног за израду 
крова на објекту Мјесне заједнице Козјак, 
Општина Лопаре одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу ОБРТНИЧКА РАДЊА 
„ИЗОМОНТ-ОМЕРЧЕВИЋ“ БРЊИК, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 01/21 од 04.08.2021. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана 
05.08.2021. године у 12:45

h
 и заведена под 

бројем: 02/5-3059. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 7.020,00 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљада двадесет и 00/100 
конвертибилних марака).  
 

Члан 3. 
 Приједлог уговора о набавци 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 Поступак јавне набавке робе - Набавка 
и испорука материјала неопходног за израду 
крова на објекту Мјесне заједнице Козјак, 
Општина Лопаре покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-64-1/21 од 04.08.2021. 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 ОБРТНИЧКА РАДЊА „ИЗОМОНТ-
ОМЕРЧЕВИЋ“ БРЊИК, дана 04.08.2021. 
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 
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9. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 1/16) и чланом 4. став (3) 
Правилника о поступку директног споразума 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
12/15) Начелник општине Лопаре, до н о с и  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке радова на изради 
ограде од плетене поцинчане пластифициране 
жице око гробља „Виногради“ у Мјесној 
заједници Пирковци, Општина Лопаре, према 
ЈРЈН 45215400-1– радови на гробљу. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.983,00 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: 02/5-404-65-1/21         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 09.08.2021. 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 робе – Набавка и 
испорука потапајуће водене пумпе са 
претећом опремом за електроповезивање, а 
све за потребе увезивања бунара на 
водоводну мрежу у Мјесној заједници 
Пирковци, Општина Лопаре, према ЈРЈН 
42122000-0, Пумпе. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.999,00 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: 02/5-404-66-1/21        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 10.08.2021. године   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                               
52.       
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-66-4/21 
Датум, 11.08.2021. 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 
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споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке робе - Набавка и 

испорука потапајуће водене пумпе са 
претећом опремом за електроповезивање, а 
све за потребе увезивања бунара на 
водоводну мрежу у Мјесној заједници 
Пирковци, Општина Лопаре одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ЕМТелектро инжењеринг“ БРЧКО, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 0644-Ј/21 од 10.08.2021. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана 
11.08.2021. године у 08:10

h
 и заведена под 

бројем: 02/5-3108. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.999,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 
7.018,83 КМ, са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљада осамнаест и 83/100 
конвертибилних марака).  
 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке робе - Набавка 
и испорука потапајуће водене пумпе са 
претећом опремом за електроповезивање, а 
све за потребе увезивања бунара на 
водоводну мрежу у Мјесној заједници 
Пирковци, Општина Лопаре покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-66-1/21 од 10.08.2021. 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 5.999,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ЕМТелектро инжењеринг“ 
БРЧКО, дана 10.08.2021. 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. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-65-4/21 
Датум, 11.08.2021. године   
      
 
 На основу члана 64. став (1) тачка б) и 
члана 70. став (1) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке радова на изради 

ограде од плетене поцинчане пластифициране 
жице око гробља „Виногради“ у Мјесној 
заједници Пирковци, Општина Лопаре 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „GOLDEN BAU“ ЛОПАРЕ, 
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након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 198/21 од 11.08.2021. године, 
која је у Уговорном органу запримљена дана 
11.08.2021. године у 12:47

h
 и заведена под 

бројем: 02/5-3123. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.983,25 КМ без ПДВ-а, односно 7.000,40 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљада и 40/100 конвертибилних 
марака).  
 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на 
изради ограде од плетене поцинчане 
пластифициране жице око гробља „Виногради“ 
у Мјесној заједници Пирковци, Општина 
Лопаре покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-65-1/21 
од 09.08.2021. 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 
5.983,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „GOLDEN BAU“ ЛОПАРЕ, 
дана 09.08.2021. године. 
 
 На основу члана 64. став (1) тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став (2) Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 

приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача која у 
формалном, правном и економском погледу 
одговара захтјевима Уговорног органа, 
одлучено је као у диспозитиву.  
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 
      
            Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
54. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке радова на изградњи 
аутобуског стајалишта - надстрешнице у 
Мјесној заједници Корај – „Доња махала“ и 
израда и постављање табли са називом мјеста 
на улазу и излазу из Мјесне заједнице Корај, 
према ЈРЈН 45213315-4, грађевински радови 
на надстрешницама на аутобуској станици и 
45233290-8, постављање саобраћајних 
знакова. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 6.000,00 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 
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гласнику општине Лопаре“. 
 
 

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

 
 

Број: 02/5-404-67-1/21          Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 31.08.2021. године     Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                             
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, до н о с и    
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке 

  
I 

Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке робе – Набавка и 
испорука меса и месних прерађевина за 
спремање топлог оброка запосленима у 
Општинској управи општине Лопаре, према 
ЈРЈН: 15110000-2 - месо. 
 Поступак јавне набавке се проводи 
путем система „Е – набавке“, на Порталу 
www.ejn.gov.ba, уз примјену е-аукције. 

 
II 

 Предвиђени максимални износ 
средстава потребан за реализацију јавне 
набавке износи 26.495,00 КМ, без урачунатог 
ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке биће обезбјеђена из буџетских 
средстава општине Лопаре. 
 

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: 02/5-404-68-1/21          Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 01.09.2021. године     Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                                               
56. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-67-4/21 
Датум, 02.09.2021. године   
      
 
 На основу члана 64. став (1) тачка б) и 
члана 70. став (1) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке радова на 

изградњи аутобуског стајалишта - 
надстрешнице у Мјесној заједници Корај – 
„Доња махала“ и израда и постављање табли 
са називом мјеста на улазу и излазу из Мјесне 
заједнице Корај, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ПАПИЛОН“ КОРАЈ - ЧЕЛИЋ, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 87/21 од 01.09.2021. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана 
02.09.2021. године у 08:34

h
 и заведена под 

бројем: 02/5-3442. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.999,86 КМ без ПДВ-а, односно 7.019,84 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљададеветнаест и 84/100 
конвертибилних марака).  
 

http://www.ejn.gov.ba/
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Члан 3. 
 Приједлог уговора о набавци 
доставиће се на потпис изабраном понуђачу из 
члана 1. ове Одлуке. 

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на 
изградњи аутобуског стајалишта - 
надстрешнице у Мјесној заједници Корај – 
„Доња махала“ и израда и постављање табли 
са називом мјеста на улазу и излазу из Мјесне 
заједнице Корај покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-67-1/21 од 31.08.2021. 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 
6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ПАПИЛОН“ КОРАЈ - 
ЧЕЛИЋ, дана 31.08.2021. 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. 
________________________________________
                    

57. 
На основу члана 18. став (1) и члана 

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

 
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке робе – Набавка и 
транспорт до мјеста уградње АБ стубова јавне 
расвјете у насељеним мјестима Миросавци и 
Лопаре Село, засеок „Веселиновац“ - Општина 
Лопаре, према ЈРЈН 34928510-6 – Стубови за 
уличну расвјету. 
 

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

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

 
IV 

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

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

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

 
 

Број: 02/5-404-69-1/21         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 07.09.2021. године    Радо Савић, с.р. 
________________________________________
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58. 
На основу члана 18. став (1) и члана 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке радова на изградњи 
паркинг платоа са јужне стране Основне школе 
„Свети Сава“ у Лопарама, површине 460,00 m

2
, 

према ЈРЈН 45223300-9 – Грађевински радови 
на паркиралиштима. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.999,00 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: 02/5-404-70-1/21        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 10.09.2021. године   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
59.   
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 

Број: 02/5-404-69-4/21 
Датум, 10.09.2021. године 
 
 На основу члана 64. став (1) тачка б) и 
члана 70. став (1) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку јавне набавке робе – 

Набавка и транспорт до мјеста уградње АБ 
стубова јавне расвјете у насељеним мјестима 
Миросавци и Лопаре Село, засеок 
„Веселиновац“ - Општина Лопаре, одлучено је 
да се уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„СПОРТИНГ МБ“ УГЉЕВИК, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 46/21 од 08.09.2021. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана 
10.09.2021. године и протоколисана под бројем 
02/5-3581. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.950,00 КМ, без ПДВ-а, односно 6.961,50 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
шестхиљададеветстотинашездесетједан и 
50/100 конвертибилних марака).  
 

Члан 3. 
Приједлог уговора о набавци 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке робе – Набавка 
и транспорт до мјеста уградње АБ стубова 
јавне расвјете у насељеним мјестима 
Миросавци и Лопаре Село, засеок 
„Веселиновац“ - Општина Лопаре, покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
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број: 02/5-404-69-1/21 од 07.09.2021. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „СПОРТИНГ МБ“ 
УГЉЕВИК, 07.09.2021. 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. 
________________________________________
       
60. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-70-4/21 
Датум, 14.09.2021. године   
      
 
 На основу члана 64. став (1) тачка б) и 
члана 70. став (1) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке радова на 

изградњи паркинг платоа са јужне стране 
Основне школе „Свети Сава“ у Лопарама, 
површине 460,00 m

2 
одлучено је да се уговор 

додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, након 

разматрања достављене Понуде Понуђача, 
број: 129/21 од 10.09.2021. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана 
14.09.2021. године у 12:25

h
 и заведена под 

бројем: 02/5-3629. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.998,40 КМ без ПДВ-а, односно 7.018,13 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљада осамнаест и 13/100 
конвертибилних марака).  
 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на 
изградњи паркинг платоа са јужне стране 
Основне школе „Свети Сава“ у Лопарама, 
површине 460,00 m

2 
покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-70-1/21 од 10.09.2021. 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 
5.999,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, 
дана 10.09.2021. 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 
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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. 
________________________________________
                
61. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке радова на изградњи 
чесме „Мијатовац“, поред локалног пута 
Заједнице – Вукосавци – Тобут, локација код 
каменолома у Мјесној заједници Тобут, према 
ЈРЈН 45112700-2 – Радови на уређењу 
пејзажа. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.997,00 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: 02/5-404-72-1/21         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 15.09.2021. године    Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                             
62. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-71-4/21 
Датум, 16.09.2021. 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 услуга израде 

Идејног рјешења „Реконструкција ВДС 
Лопаре“, одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „HIDRO - SIMP“ 
БИЈЕЉИНА, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 87/21 од 16.09.2021. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана 16.09.2021. године и протоколисана под 
бројем 02/5-3652. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

6.000,00 КМ, без ПДВ-а, односно 7.020,00 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљада двадесет и 00/100 
конвертибилних марака).  
 

Члан 3. 
Приједлог уговора о набавци 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 
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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 услуга израде 
Идејног рјешења „Реконструкција ВДС 
Лопаре“,, покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-71-1/21 
од 13.09.2021. 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 путем електронске поште понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „HIDRO - SIMP“ 
БИЈЕЉИНА, 13.09.2021. 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. 
________________________________________
           
63. 

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

 
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке радова на изградњи 
панелне поцинчане пластифициране ограде 

око дворишта ЈУ СШЦ „Вук Караџић“ Лопаре, 
према ЈРЈН 45342000-5 – постављање ограде. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.952,00 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: 02/5-404-73-1/21         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 17.09.2021. године    Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
64. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-72-4/21 
Датум, 17.09.2021. године   
      
 
 На основу члана 64. став (1) тачка б) и 
члана 70. став (1) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке радова на 

изградњи чесме „Мијатовац“, поред локалног 
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пута Заједнице – Вукосавци – Тобут, локација 
код каменолома у Мјесној заједници Тобут, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
ЛОПАРЕ, након разматрања достављене 
Понуде Понуђача, број: 132/21 од 15.09.2021. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана 17.09.2021. године у 10:51

h
 и 

протоколисана под бројем: 02/5-3684. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.996,10 КМ без ПДВ-а, односно 7.015,44 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљадапетнаест и 44/100 
конвертибилних марака).  
 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на 
изградњи чесме „Мијатовац“, поред локалног 
пута Заједнице – Вукосавци – Тобут, локација 
код каменолома у Мјесној заједници Тобут 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-72-1/21 од 
15.09.2021. 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 
5.997,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, 
дана 15.09.2021. 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. 
________________________________________
                    
65. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-73-4/21 
Датум, 20.09.2021. године   
      
 
 На основу члана 64. став (1) тачка б) и 
члана 70. став (1) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке радова на 

изградњи панелне поцинчане пластифициране 
ограде око дворишта ЈУ СШЦ „Вук Караџић“ 
Лопаре, одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
ЛОПАРЕ, након разматрања достављене 
Понуде Понуђача, број: 134/21 од 17.09.2021. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана 20.09.2021. године у 12:26

h
 и 

протоколисана под бројем: 02/5-3715. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.952,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.963,84 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
шестхиљададеветстотинашездесеттри и 
84/100 конвертибилних марака).  
 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на 
изградњи панелне поцинчане пластифициране 
ограде око дворишта ЈУ СШЦ „Вук Караџић“ 
Лопаре покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-73-1/21 
од 17.09.2021. 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 
5.952,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, 
дана 17.09.2021. године. 
 
 На основу члана 64. став (1) тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став (2) Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача која у 
формалном, правном и економском погледу 
одговара захтјевима Уговорног органа, 
одлучено је као у диспозитиву.  
 
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 
   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                    
66. 

На основу члана 18. став (1) и члана 
25. Закона о јавним набавкама Босне и 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке 

  
I 

Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке радова на изради 
горњег тампонског слоја на локалном путу (од 
магистралног пута првог реда М1-113 према 
Бусији), дионица: Ракићи – Ливаде, од 
стационаже 1 + 100 до стационаже 2 + 400, 
дужине l = 1.300 m

1
, ширина планума 8 m

1
, 

према ЈРЈН: 45112310-1, радови насипања. 
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 
85.470,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 

Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке биће обезбјеђена из буџета 
општине Лопаре за 2022. годину, са позиције 
511100 – „Подршка пројектима капиталних 
инвестиција“, Одлука Скупштине општине 
Лопаре, број: 01/1-022-1-114/21 од 23.09.2021. 
године.  
 

III 
Поступак јавне набавке ће се 

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

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

 
IV 

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

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 

 

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: 02/5-404-76-1/21        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 29.09.2021. године   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                                              
67. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-75-4/21 
Датум, 30.09.2021. 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 

локалног макадамског пута, дионица „Бојкићи – 
мост у Абаџићима“ на подручју Мјесне 
заједнице Јабланица – Општина Лопаре 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „БИЈЕЉИНА ПУТ“ 
БИЈЕЉИНА, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 1326/21 од 30.09.2021. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана 30.09.2021. године у 12:15

h
 и 

протоколисана под бројем: 02/5-3863. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

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

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 
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 локалног макадамског пута, дионица 
„Бојкићи – мост у Абаџићима“ на подручју 
Мјесне заједнице Јабланица – Општина 
Лопаре покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-75-1/21 
од 27.09.2021. 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 
6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „БИЈЕЉИНА ПУТ“ 
БИЈЕЉИНА, дана 27.09.2021. године. 
 
 На основу члана 64. став 1. тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став (2) Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача која у 
формалном, правном и економском погледу 
одговара захтјевима Уговорног органа, 
одлучено је као у диспозитиву.  
 
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 
   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                    
68. 
          На основу члана 43. Закона о буџетском 
систему Републике Српске – Пречишћени 
текст („Службени гласник РС“, број: 52/14, 
103/15, и 15/16), члана 67. и 88. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
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О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
   Одобравају се средства, у износу од 
200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Joсиповић 
Драгану из Прибоја за трошкове лијечења. 

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 

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

 
Број: 02/1-2104/21      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум: 25.08.2021.      Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
69. 
            На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

           За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-3345/21       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум: 25.08.2021.      Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
70. 
              На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
   Одобравају се средства, у износу од 
200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Симић 
Зорану из Фоче за трошкове лијечења. 

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-3649/21       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум: 15.09.2021.      Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
71. 
              На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
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о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-3693/21    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум: 21.09.2021.   Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
72. 
               На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
  

 
О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 
I 

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

 
II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-3701/21      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум: 21.09.2021.      Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 

 

73. 
             На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-3722/21      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум: 21.09.2021.     Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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74. 
             На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 
 

            За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-3756/21      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум: 22.09.2021.     Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
75. 
             На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, 

Костадиновић Жељку из Лопаре Села за 
трошкове лијечења. 

 
II 

           За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-3510/21     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум: 27.09.2021.     Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
76. 
          На основу члана 43. Закона о буџетском 
систему Републике Српске – Пречишћени 
текст („Службени гласник РС“, број: 52/14, 
103/15, и 15/16), члана 67. и 88. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

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

 
II 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

 
III 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/1-3410/21     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум: 27.09.2021.    Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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