
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
      ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
      Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-92/21 
Датум, 19.11.2021. године 
 
На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), а у вези са чланом 9. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 1/16), Начелник општине Лопаре, доноси  
 

ПОСЕБНУ ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

Овом Одлуком одобрава се покретање поступка јавне набавке течних погонских горива, 
течности и мазива за возила Општинске управе општине Лопаре.  
Ознака из јединственог рјечника јавних набавки: 09000000-3 – нафтни деривати, гориво, 
електрична енергија и остали извори енергије 
  

II 
Процијењена вриједност средстава потребних за реализацију јавне набавке износи 
45.726,50 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
Предметна набавка биће финансирана из буџета општине Лопаре за 2022. годину. 
Поступак јавне набавке ће се провести у складу са Законом о јавним набавкама, 
подзаконским и интерним актима. 
 

III 
За предметну јавну набавку водиће се поступак путем Конкурентског захтјева за 
достављање понуда, уз достављање извјештаја Агенцији за јавне набавке по окончању 
поступка. 
Критеријум који ће се примјењивати за додјелу уговора је економски најповољнија понуда 
са сљедећим подкритеријумима: цијена (учешће 80%) и рок плаћања (20%). 
 

IV 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одсјек за заједничке послове Општинске управе 
општине Лопаре. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на званичној интернет 
страници општине Лопаре. 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

Обзиром да Буџет општине Лопаре за 2022. годину још увијек није усвојен, а самим тим 
не може бити донесен ни План јавних општине Лопаре за 2022. годину, општина Лопаре 
доноси Посебну одлуку о покретању поступка предметне јавне набавке, а све у складу са 
чланом 17. став (1) Закона о јавним набавкама. 
Такође је потребно напоменути да се ради о роби која је неопходна за редовно 
функционисање и пословање Уговорног органа, односно за погон службених аутомобила 



које Уговорни орган користи у свом пословању. Неопходно је провести процедуру и 
изабрати новог добављача, јер постојећи уговор истиче крајем текуће године. 
Средства за набавку наведених роба планирана су Нацртом Буџета за 2022. годину, 
позиција 412600, који је усвојен на осмој редовној сједници СО Лопаре.  
На основу свега напријед наведеног, одлучено је као у члану 1. ове Одлуке. 
 
 
                                     Н А Ч Е Л Н И К 
                                                 Радо Савић 
  
Доставити: 

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

 


