
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
      ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
      Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-96/21 
Датум, 13.12.2021. 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 радова на уређењу и 
асфалтирању приступног пута и платоа код Спомен обиљежја „Удружење ветерана гарда 
Пантери“ у насељеном мјесту Прибој, засеок „Пањик“ – општина Лопаре.  
Ознака из јединственог рјечника јавних набавки: 45233222-1, радови на поплочавању и 
асфалтирању. 
  

II 
Процијењена вриједност средстава потребних за реализацију јавне набавке износи 
196.581,20 КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 230.000,00 КМ (са урачунатим ПДВ-ом). 
Финансијска средства за реализацију предметне набавке одобрена су од стране Владе 
Републике Српске, Одлуком о измјенама и допунама одлуке о одређивању приоритетних 
пројеката из програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из буџета у 
2021. години, са расподјелом средстава („Службени гласник Републике Српске“, број: 
11/21, 19/21, 21/21, 26/21, 29/21, 42/21, 47/21, 50/21, 52/21, 61/21, 67/21, 96/21, 98/21), 
(Одлука број: 04/1-012-2-3230/21, објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“, 
број: 101/21). Средства за предметну набавку планирана су и ребалансом буџета 
општине Лопаре за 2021. годину, на класи 5 (511131). 
Поступак јавне набавке ће се провести у складу са Законом о јавним набавкама, 
подзаконским и интерним актима. 
 

III 
За предметну јавну набавку водиће се Отворени поступак јавне набавке, уз предвиђено 
провођење е-аукције. 
Критеријум који ће се примјењивати за додјелу уговора је најнижа цијена технички 
прихватљиве понуде. 
 

IV 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за просторно уређење и стамбено – 
комуналне послове и Одјељење за финансије 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  
 

Планом јавних набавки за 2021. годину, нити донесеним измјенама Плана јавних набавки, 
није предвиђена јавна набавка радова на уређењу и асфалтирању приступног пута и 
платоа код Спомен обиљежја „Удружење ветерана гарда Пантери“ у насељеном мјесту 
Прибој, засеок „Пањик“ – општина Лопаре. Општина Лопаре је аплицирала са наведеним 
пројектом за додјелу средстава код Владе Републике Српске. Влада Републике Српске, 
на сједници одржаној 04.11.2021. године, донијела је Одлуку о измјенама и допунама 
одлуке о одређивању приоритетних пројеката из програма јавних инвестиција Републике 
Српске за финансирање из буџета у 2021. години, са расподјелом средстава („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 11/21, 19/21, 21/21, 26/21, 29/21, 42/21, 47/21, 50/21, 
52/21, 61/21, 67/21, 96/21, 98/21), (Одлука број: 04/1-012-2-3230/21, објављена у 
„Службеном гласнику Републике Српске“, број: 101/21) према којој се из буџетских 
средстава за јавне инвестиције за 2021. годину финансира и пројекат „Пут Прибој – 
Пањик у општини Лопаре“. Средства за предметну набавку планирана су и ребалансом 
буџета општине Лопаре за 2021. годину, на класи 5 (511131). 
С обзиром да нисмо могли предвидјети да ће нам предметна средства бити одобрена, 
одлучено је као у диспозитиву. 
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. 

 


