
 

                                                                          

                                                                                   

                                        

 

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ЛОПАРЕ 

Тел/Факс:055/650-304 
е-mail: lopareso@teol.net 

 
22. новембар 2021.  

Л о п а р е 
 

Број: 7/21 
     

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

 

 
 

АКТИ СКУПШТИНЕ 
 

1.  
На основу члана 31. Закона о 

буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник РС“, број: 121/12, 52/14, 
103/15 и 15/16), члана 39. став 2. тачка 3. 
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 
и 6/21), уз претходно прибављену сагласност 
Министарства финансија Републике Српске 
број: 06.04/400-1111-1/21 од 15.11.2021. 
године, Скупштина општине Лопаре на 8. 
редовној сједници одржаној дана 18.11.2021. 
године, д о н и ј е л а   ј е  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању нацрта Ребаланса буџета  

општине Лопаре за 2021. годину 
 

Члан 1. 
 

 Усваја се нацрт Ребаланса буџета 
општине Лопаре за 2021. годину у износу од 
7.094.000,00 КМ. 
 
 

Члан 2. 
 

 Средства из претходног члана 
обезбјеђују се из укупних изворних прихода у 
износу од 6.386.305,00 КМ, примитка за 
нефинансијску имовину у износу од 65.000,00 
КМ, грантови у износу од 160.000,00 КМ, 
текућих трансфера у износу од 443.500,00 КМ, 
примици од финансијске имовине у износу од 
1.975,00 КМ и остали примици у износу од 
37.220,00 КМ. 
 

Члан 3. 
 

 Нацрт Ребаланса буџета из члана 1. је 
саставни дио овог Закључка. 
 

Члан 4. 
 

 Извршење нацрта Ребаланса буџета 
ближе ће се уредити Одлуком о извршењу 
Буџета општине Лопаре за 2021. годину. 
 

Члан 5. 
 

 Овај закључак ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-135/21      ПРЕДСЈЕДНИК           
Датум: 18.11.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________  
 
2. 

На основу члана 31. Закона о 
буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник РС“, број: 121/12, 52/14, 
103/15 и 15/16), члана 39. став 2. тачка 3. 
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 
и 6/21), уз претходно прибављену сагласност 
Министарства финансија Републике Српске 
број: 06.04/400-1112-1/21 од 15.11.2021. 
године, Скупштина општине Лопаре на 8. 
редовној сједници одржаној дана 18.11.2021. 
године, д о н и ј е л а   ј е  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању нацрта Буџета 

општине Лопаре за 2022. годину 
 

Члан 1. 
 

 Усваја се нацрт Буџета општине 
Лопаре за 2022. годину у износу од 
6.700.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

 Нацрт Буџета из члана 1. је саставни 
дио овог Закључка. 
 

Члан 3. 
 

 Овај закључак 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: 01/1-022-1-136/21     ПРЕДСЈЕДНИК           
Датум: 18.11.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________
                                                                                     
3. 
             На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 5. 

Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 75/04 и 78/11), 
члана 18. Статута ЈКП „Водовод“ Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре број: 1/21) 
и члана 36. Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“ број: 6/17 
и 6/21), Скупштина општине Лопаре на 8. 
редовној сједници одржаној дана 18.11.2021. 
године д о н и ј е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о ослобађању од плаћања трошкова 

прикључка на водоводну и 
канализациону мрежу 

 
I 
 

 У складу са овом Одлуком ослобађају 
се плаћања трошкова прикључења на 
водоводну и канализациону мрежу лица у чију 
корист је Скупштина општине Лопаре основала 
право грађења без накнаде на 
непокретностима у својини општине Лопаре, 
као и лицакојима су на њиховом земљишту 
изграђени стамбени објекти у оквиру Пројекта 
опоравак од поплава, који финансира 
Европска унија, а имплементира Развојни 
програм Уједињених нација у БиХ (UNDP u 
BiH) у партнерству са ИОМ (Међународна 
организација за миграције) и општином 
Лопаре.  
  

II 
 

 Под трошковима прикључења на 
водоводну и канализациону мрежу у складу са 
чланом I ове Одлуке сматра се: такса на 
прикључење на водоводну мрежу коју корисник 
плаћа ЈКП „Водовод“ Лопаре, уређај за 
мјерење потрошње воде (водомјер) и сви 
други трошкови везани за прикључење на 
мрежу. 
 

III 
 
 За реализацију ове одлуке задужују се 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове, Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности и ЈКП „Водовод“ 
Лопаре. 
 

IV 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
 
 
 



Страна 3                            Службени гласник општине Лопаре – број: 7/21                22.11.2021. 

 

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

 
 

Број: 01/1-022-1-137/21     ПРЕДСЈЕДНИК         
Датум,18.11.2021.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
                                                                                     
4. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 
348a. Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 124/08, 58/09, 
95/11 и 60/15), члана 36. Статута општине 
Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 6/17 и 6/21), и члана 7. Правилника o 
условима, начину и поступку оснивања права 
грађења на непокретностима у својини 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број 8/15), Скупштина општине 
Лопаре на 8. редовној сједници, одржаној 
18.11.2021. године, д о н и ј е л а   ј е 

 
 

О Д Л У К У 
о оснивању права грађења у корист 

Стјепановић (Цвјетко) Драге из Подгоре 
 

I 
Овом Одлуком утврђују се услови и 

начин оснивања права грађења у корист 
Стјепановић Драге, на парцели означеној као 
к.ч. бр. 267/29, површине 196 м

2
 , уписане у 

ПЛ. бр. 212 К.О. Лопаре град, на име 
Скупштина општине Лопаре, а која по 
земљишно-књижним податцима одговара 
парцели означеној као к.ч. бр. 267/29, 
површине 196 м

2
 уписане у зк. ул. бр. 43 К.О. 

Лопаре град са правом располагања у корист 
Скупштине општине Лопаре у дијелу 1/1. 

 
II 

Право грађења у корист Стјепановић 
Драге, оснива се ради отклањања посљедица 
елементарних непогода и стамбеног 
збрињавања чланова његове породице. Право 
грађења оснива се без накнаде. 

 
III 

Овлашћује се Начелник општине 
Лопаре да у име општине Лопаре, може 
закључивати правне послове неопходне за 
оснивање права грађења у корист носиоца 
означеног овом одлуком. 

 
IV 

Све трошкове везане за поступке 
оснивања права грађења сносиће општина 
Лопаре. 

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: 01/1-022-1-138/21     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 18.11.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                        
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________
                                                                                         
5. 

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 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 и 6/21), Скупштина општине 
Лопаре на 8. редовној сједници одржаној дана 
18.11.2021. године, д о н и ј е л а   ј е 
 

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 означене као к.п.бр. 
324/22 у површини од 54 м

2
, уписана у 

Посједовни лист број 212 К.О. Лопаре Град на 
име општине Лопаре у дијелу 1/1. 
 

II 
 

 Почетна продајна цијена 
непокретности из тачке I ове одлуке износи 
540,00 KM (словима: петстотина четрдесет 
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 
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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 
након објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лопаре“. 
 
 

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

 
 

Број: 01/1-022-1-139/21     ПРЕДСЈЕДНИК         
Датум,18.11.2021.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________
                                                                                     
6. 
          На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16, 36/19 и 61/21) и члана 36. Статута 
општине Лопаре ("Службени гласник општине 
Лопаре", број 6/17 и 6/21), Скупштина општине 
Лопаре на 8. редовној сједници одржаној дана 
18.11.2021. 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: СМ-UTU-272/21 од 29.09.2021. 
године, за изградњу пута у Пирковцима, на 
земљишту означеном као к.ч. број 707, 1593, 
714/3, 713/2, 711, 700/1, 701 и 708 К.О. 
Пирковци, 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: 01/1-022-1-140/21     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 18.11.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
                          
7. 
            На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16, 36/19 и 61/21) и члана 36. Статута 
општине Лопаре ("Службени гласник општине 
Лопаре", број: 6/17 и 6/21), Скупштина општине 
Лопаре на 8. редовној сједници одржаној дана 
18.11.2021. 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-311/21 од 17.09.2021. 
године, за изградњу стубне трафостанице СТС 
– 10/0,4 kV; 250 kVA са прикључним 10 kV 
надземним далеководом у Прибоју, на 
земљишту означеном као к.ч. број 1652/3 К.О. 
Прибој, а који су урађени од стране ЈП 
“Дирекције за изградњу и развој града” д.о.о. 



Страна 5                            Службени гласник општине Лопаре – број: 7/21                22.11.2021. 

 

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: 01/1-022-1-141/21     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 18.11.2021.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
                          
8. 
             На основу члана 30. став 1. алинеја 18. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број: 97/16, 36/19 и 61/21),  члана 
36. став 2. тачка 2) Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
6/17) и члана 15. Одлуке о признањима у 
општини Лопаре           („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 1/02), Скупштина 
општине Лопаре на 5. сједници одржаној  
22.04.2021. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
о додјели признања 

 
I 
 

 Јавној здравственој установи Дом 
здравља „Лопаре“  Лопаре, за  успјешан рад и 
остварене резултате у области здравства на 
подручју општине Лопаре,  додјељује се 
„Златна  значка општине Лопаре“. 
    

II 
 

 Овај Закључак 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: 01/1-013-2-4-17/21    ПРЕДСЈЕДНИК                                                                   
Датум:22.04.2021.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                     
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
                                                        

АКТИ НАЧЕЛНИКА 
 

 
9. 

На основу члана 15. Закона о заштити 
становништва од заразних болести 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
90/17), члана 59. и 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), а у вези са 
члановима 67. и 88. Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
6/17), Начелник општине Лопаре до н о с и   
 

Н А Р Е Д Б У   
о спровођењу обавезне систематске 
дератизације на подручју Општине 

Лопаре за 2021. годину – јесењи третман 
 
I 
 

У циљу спречавања настанка и 
ширења заразних болести које угрожавају 
здравље становништва, наређује се 
спровођење превентивне систематске 
дератизације на подручју Општине Лопаре – 
јесењи третман, у периоду од 07.10. до 
14.10.2021. године. 

 
II 
 

Превентивну систематску дератизацију 
извршиће ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ''ДЕЗИНСЕКЦИЈА'' 
БИЈЕЉИНА, које испуњава услове у погледу 
кадра, простора и опреме за обављање 
послова дератизације, као и услове за промет 
на велико и складиштење хемикалија и 
биоцида. 

 
III 
 

Превентивном систематском 
дератизацијом биће обухваћене сљедеће 
површине и објекти: 

- објекти свих основних школа 
(централна и подручне),  

- зграда Општинске управе општине 
Лопаре, 

- објекти свих буџетских корисника, 
- јавне зелене површине (игралишта, 

пијаце, шеталиште...). 
 

IV 
 

Tрошкове дератизације на површинама 
и објектима који су наведени у тачки III ове 
Наредбе сноси јединица локалне самоуправе – 
општина Лопаре. Трошкове дератизације у 
просторијама објеката који су у посједу 
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грађана на подручју Општине Лопаре, 
финансирају заинтересовани грађани личним 
средствима. 

 
V 
 

Субјекти који подлијежу провођењу 
превентивне систематске дератизације дужни 
су обезбиједити несметан рад Даваоцу услуга 
без обзира на парцијалне радове и уговоре 
које посједују. У противном казниће се 
новчаном казном одређеном чланом 61. став 
(1) подтачка 7) Закона о заштити становништва 
од заразних болести (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 90/17).  

 
VI 
 

Надзор над спровођењем акције 
превентивне систематске дератизације на 
подручју Општине Лопаре вршиће инспектори 
Одсјека за инспекцијске послове општине 
Лопаре. 

 
VII 

 
Ова Наредба 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: 02/5-404-20-6/21          Н АЧ ЕЛ Н И К   
Датум, 05.10.2021. године   Радо Савић, с.р. 
________________________________________                                                                                               
 
10. 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
        Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-68-9/21 
Датум; 06.10.2021. године 
 
На основу члана 64. став (1) тачка б) и члана 
70. став (1) и (3) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 36. став (1) Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16) и Препоруке Комисије за јавне 
набавке, Начелник општине Лопаре, д о н о с и  
 

 
О  Д  Л  У  К  У 

о избору најповољнијег понуђача у поступку 
јавне набавке робе – Набавка и испорука меса 

и месних прерађевина за спремање топлог 

оброка запосленима у Општинској управи 
општине Лопаре 

 
I 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне 
набавке, број: 02/5-404-68-8/21 од 04.10.2021. 
године да се уговор за набавку робе – Набавка 
и испорука меса и месних прерађевина за 
спремање топлог оброка запосленима у 
Општинској управи општине Лопаре додијели 
Понуђачу САМОСТАЛНА МЕСАРСКО – 
ТРГОВИНСКА РАДЊА „БОЈИЋ“ ВЛ. БОЈИЋ 
ЗОРАН, С.П. ЛОПАРЕ, на основу Понуде број: 
04/21 од 16.09.2021. године. 
 

II 
Укупна вриједност предметне набавке, након 
проведене е-аукције, износи 25.833,15 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а, односно 30.224,78 КМ са 
урачунатим ПДВ-ом 
(тридесетхиљададвијестотинедвадесетчетири 
и 78/100 конвертибилних марака).  
 

III 
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) 
дана од дана пријема ове Одлуке достави 
оригинале или овјерене копије документације 
којом потврђује вјеродостојност достављене 
изјаве и испуњеност услова из члана члана 45. 
став (1) тачке а), ц) и д), а у вези става (2) 
истог члана Закона о јавним набавкама БиХ. 
Докази које доставља изабрани понуђач не 
могу бити старији од 3 (три) мјесеца, 
рачунајући од момента предаје понуде. Осталу 
документацију изабрани понуђач је доставио у 
саставу понуде и тиме се ослободио обавезе 
накнадног достављања исте. 
 

IV 
Приједлог уговора о набавци доставиће се на 
потпис изабраном Понуђачу, у складу са 
чланом 98. став (2) Закона о јавним набавкама. 

 
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 робе – Набавка и 
испорука меса и месних прерађевина за 
спремање топлог оброка запосленима у 
Општинској управи општине Лопаре, покренут 
је Одлуком о покретању поступка јавне 
набавке, број: 02/5-404-68-1/21 од 01.09.2021. 
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године. 
Јавна набавка проведена је путем Отвореног 
поступка, уз предвиђено провођење е-аукције. 
Обавјештење о јавној набавци, број: 15-1-1-65-
3-25/21 објављено је на Порталу јавних 
набавки дана 01.09.2021. године. 
Сажетак Обавјештења о набавци објављен је у 
„Службеном гласнику БиХ“, број: 55/21 од 
03.09.2021. године.  
Процијењена вриједност јавне набавке износи 
26.495,00 КМ, без ПДВ-а. 
Уговорни орган објавио је Тендерску 
документацију на Порталу јавних набавки, 
дана 01.09.2021. године.  
Тендерску документацију са Портала јавних 
набавки преузело је укупно 7 (седам) 
понуђача.  
Комисија за јавне набавке именована је 
Рјешењем Начелника општине, број: 02/5-404-
68-3/21 од 16.09.2021. 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 је 
пристигла 1 (једна) понуда и то: 
 

- САМОСТАЛНА МЕСАРСКО – ТРГОВИНСКА 
РАДЊА „БОЈИЋ“ ВЛ. БОЈИЋ ЗОРАН, С.П. 
ЛОПАРЕ 
 
Комисија је извршила јавно отварање 
пристиглих понуда, дана 16.09.2021. године у 
11:30

h
. Записник о отварању понуда је 

благовремено достављен свим понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне набавке. 
Комисија за јавне набавке је извршила 
провјеру комплетности и исправности понуде, 
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:  

- Понуда понуђача Самостална 
месарско – трговинска радња „Бојић“ вл. Бојић 
Зоран, с.п. Лопаре је прихватљива према 
облику, садржају и потпуности, достављена је 
на начин и у року који је одређен тендерском 
документацијом и садржи све тражене доказе. 
Уговорни орган је тачком 4.13. Тендерске 
документације предвидио провођење Е-
аукције у предметној набавци. Како је на 
адресу Уговорног органа у предвиђеном року 
стигла само једна прихватљива понуда, 
Уговорни орган у складу са чланом 3. 
Правилника о условима и начину кориштења 
Е-аукције („Службени гласник БиХ“, број: 66/16 
од 06.09.2016. године) није заказивао Е-
аукцију, него ће поступак окончати у складу са 

чланом 69. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14). 
Комисија за јавне набавке сачинила је 
Записник о прегледу и оцјени понуда, број: 
02/5-404-68-7/21 од 04.10.2021. године који је 
заједно са Препоруком за избор најповољнијег 
понуђача (Извјештај о раду), број: 02/5-404-68-
8/21 од 04.10.2021. 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 1 
(једна); 

 да је благовремено запримљена 1 
(једна) понуда; 

 да је неблаговремено запримљено 0 
(нула) понуда; 

 Понуда понуђача Самостална 
месарско – трговинска радња „Бојић“ вл. Бојић 
Зоран, с.п. Лопаре испуњава све услове 
тражене у тендерској документацији и иста 
може бити предмет вредновања. 
У поступку доношења ове Одлуке посебно су 
цијењене чињенице да је Комисија правилно и 
потпуно извршила оцјену квалификованости 
понуђача, те оцјену приспјелих понуда, сходно 
критеријима из Тендерске документације. 
У поступку оцјене проведеног поступка 
Начелник општине није нашао пропусте, нити 
разлоге који би били основ за неприхватање 
Препоруке Комисије за јавне набавке. 
Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија 
у свему правилно поступила, те да је избор 
најповољнијег понуђача извршен у складу са 
Законом о јавним набавкама, подзаконским 
актима, интерним актима и Тендерском 
документацијом. Увидом у приложену 
документацију неспорно је да је изабрани 
понуђач најбоље оцијењен због најниже 
цијене, како слиједи: 

 

Р. 
бр
. 

Назив / име 
понуђача 

Понуђе
на 

цијена 
(без 

ПДВ-а) 

Попу
ст 

Укупна 
цијена са 
ПДВ-ом 

1)  

САМОСТАЛ
НА 
МЕСАРСКО 
– 
ТРГОВИНС
КА РАДЊА 
„БОЈИЋ“ 
ВЛ. БОЈИЋ 
ЗОРАН, 
С.П. 
ЛОПАРЕ 

25.833,
15 КМ 0% 

30.224,78 
КМ 

 
Из наведених разлога, примјеном одредби 
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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. С.М.Т.Р. „Бојић“ вл. Бојић Зоран, с.п.  
    Лопаре, 
2. Евиденцији и 
3. Архиви. 
_______________________________________ 
 
11. 

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 
испорука мрког угља (коцка - орах) за потребе 
гријања зграде Општинске управе општине 
Лопаре, према ЈРЈН 09111100-1 – Угаљ. 
 

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, са буџетске позиције 
412200 – „Трошкови енергије угаљ и струја“. 
 

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: 02/5-404-77-1/21       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 07.10.2021. године  Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                             
12.   

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 материјала за потребе 
израде кровне конструкције на стамбеном 
објекту у насељеном мјесту Лопаре, насеље 
„Слатина“, у који ће бити смјештена 
припадница социјално угрожених категорија, 
Славка Симић, према ЈРЈН 44191000-5 – 
Разни грађевински материјали од дрва. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 4.169,23 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. 
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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: 02/5-404-78-1/21       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 08.10.2021. године  Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
13. 

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

 
 

ОДЛУКУ  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком покреће се поступак 
набавке услуга зимског одржавања (чишћење 
снијега) градских улица и локалних и 
некатегорисаних путева на подручју општине 
Лопаре, према ЈРЈН: 90620000-9, услуге 
чишћења снијега. 
 Поступак јавне набавке се проводи 
путем система „Е – набавке“, на Порталу 
www.ejn.gov.ba. 
  

II 
 Вриједност јавне набавке из тачке I ове 
Одлуке процјењује се у износу од 43.305,00 
КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке биће обезбјеђена у буџету 
општине Лопаре и то дио средстава из буџета 
за 2021. годину, а други дио средстава из 
буџета за 2022. годину, са економског кода 
412800 - „Заједничка комунална потрошња“. 
 

III 
 Поступак јавне набавке ће се 
спровести путем Конкурентског захтјева за 
достављање понуда, у складу са одредбама 

Закона о јавним набавкама, као и 
подзаконским актима и другим прописима. 
 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 Oдлука 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: 02/5-404-79-1/21        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 11.10.2021. године   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                                   
14.   
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-77-4/21 
Датум, 12.10.2021. 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 испорука мрког угља (коцка - орах) 
за потребе гријања зграде Општинске управе 
општине Лопаре, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „GREGO 
– GTP“ КАЛЕСИЈА, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 05-10/21 
од 11.10.2021. године, која је у Уговорном 
органу запримљена дана 12.10.2021. године у 
11:05

h
 и протоколисана под бројем 02/5-4022. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.982,80 КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 

http://www.ejn.gov.ba/
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6.999,88 КМ, са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
шестхиљададеветстотинадеведесетдевет и 
88/100 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 

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 испорука мрког угља (коцка - орах) за 
потребе гријања зграде Општинске управе 
општине Лопаре, покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-77-1/21 од 07.10.2021. 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 „GREGO – GTP“ 
КАЛЕСИЈА, 07.10.2021. 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. 
________________________________________
           
 
 
 

15. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-78-4/21 
Датум, 12.10.2021. године 
 
 На основу члана 64. став (1) тачка б) и 
члана 70. став (1) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  

 
О Д Л У К У  

о додјели уговора у поступку 
директног споразума 

 
Члан 1. 

У поступку јавне набавке материјала за 
потребе израде кровне конструкције на 
стамбеном објекту у насељеном мјесту 
Лопаре, насеље „Слатина“, у који ће бити 
смјештена припадница социјално угрожених 
категорија, Славка Симић, одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„МАЈЕВИЦА РЦ“ МАЧКОВАЦ - ЛОПАРЕ, 
након разматрања достављене Понуде 
понуђача, број: 01/2021 од 12.10.2021. године, 
која је у Уговорном органу запримљена дана 
12.10.2021. године у 11:36

h
 и протоколисана 

под бројем 02/5-4028. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

4.169,23 КМ, без ПДВ-а, односно 4.878,00 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
четирихиљадеосамстотинаседамдесетосам 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 привреду и 
друштвене дјелатности општине Лопаре. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке материјала за 
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потребе израде кровне конструкције на 
стамбеном објекту у насељеном мјесту 
Лопаре, насеље „Слатина“, у који ће бити 
смјештена припадница социјално угрожених 
категорија, Славка Симић, покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-78-1/21 од 08.10.2021. 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 4.169,23 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „МАЈЕВИЦА РЦ“ 
МАЧКОВАЦ - ЛОПАРЕ, 08.10.2021. 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. 
________________________________________
           
16. 

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 за прикључење 
на водоводну и канализациону мрежу (са 
пратећим објектима) за новоизграђене куће 
Сретена Остојића и Јовице Ђукановића у 
Мјесној заједници Lipovice, Општина Лопаре, 
према ЈРЈН 45232420-2, грађевински радови 
на објектима канализације и 45232150-8, 

радови у вези са цјевоводима за дистрибуцију 
воде. 
 

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, са позиције 416100 
„Помоћ у изградњи стамбених јединица“. 
 

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: 02/5-404-80-1/21    Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 14.10.2021.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
17.                              
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-80-4/21 
Датум, 18.10.2021. 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 за 
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прикључење на водоводну и канализациону 
мрежу (са пратећим објектима) за 
новоизграђене куће Сретена Остојића и 
Јовице Ђукановића у Мјесној заједници 
Липовице, Општина Лопаре одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, након 
разматрања достављене Понуде Понуђача, 
број: 146/21 од 15.10.2021. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана 
18.10.2021. године у 11:04

h
 и протоколисана 

под бројем: 02/5-4090. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.992,00 КМ без ПДВ-а, односно 7.010,64 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљададесет и 64/100 конвертибилних 
марака).  
 

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

 
Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 
овлашћује Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности општине Лопаре. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“ и на web-страници, 
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 за 
прикључење на водоводну и канализациону 
мрежу (са пратећим објектима) за 
новоизграђене куће Сретена Остојића и 
Јовице Ђукановића у Мјесној заједници 
Липовице, Општина Лопаре покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-80-1/21 од 14.10.2021. 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 
5.992,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, 
дана 15.10.2021. 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. 
________________________________________
                    
18. 

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 уређењу 
трасе и насипању секундарног локалног пута 
Т.14. на подручју насељеног мјеста Прибој, од 
споменика ка Сријемцима, до раскршћа са 
путем ка цркви (дужина 1.000,00 m¹, ширина 
планума 3,00 m¹), према ЈРЈН 45112000-5 - 
Радови ископа и земљани радови. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 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 
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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: 02/5-404-81-1/21        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 18.10.2021.              Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
19. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-81-4/21 
Датум, 20.10.2021. године   
      
 
 На основу члана 64. став (1) тачка б) и 
члана 70. став (1) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке радова на уређењу 

трасе и насипању секундарног локалног пута 
Т.14. на подручју насељеног мјеста Прибој, од 
споменика ка Сријемцима, до раскршћа са 
путем ка цркви (дужина 1.000,00 m¹, ширина 
планума 3,00 m¹), одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу УСЛУЖНО 
РОВОКОПАЧКА РАДЊА „АТЛАС“ ПЕРИЦА 
МИЛОВАНОВИЋ с.п. ПРИБОЈ, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 3/21 од 19.10.2021. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана 
19.10.2021. године у 11:57

h
 и протоколисана 

под бројем: 02/5-4100. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

6.000,00 КМ без ПДВ-а (словима: шестхиљада 
и 00/100 конвертибилних марака). Изабрани 
понуђач није обвезник ПДВ-а. 

 
 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на 
уређењу трасе и насипању секундарног 
локалног пута Т.14. на подручју насељеног 
мјеста Прибој, од споменика ка Сријемцима, 
до раскршћа са путем ка цркви (дужина 
1.000,00 m¹, ширина планума 3,00 m¹)

 
покренут 

је Одлуком о покретању поступка јавне 
набавке, број: 02/5-404-81-1/21 од 18.10.2021. 
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 УСЛУЖНО РОВОКОПАЧКА 
РАДЊА „АТЛАС“ ПЕРИЦА МИЛОВАНОВИЋ 
с.п. ПРИБОЈ, дана 18.10.2021. године. 
 На основу члана 64. став (1) тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став (2) Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача која у 
формалном, правном и економском погледу 
одговара захтјевима Уговорног органа, 
одлучено је као у диспозитиву.  
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 
   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
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20. 
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 
реконструкцији (асфалтирање) прилазног пута 
градском стадиону у Лопарама, од регионалног 
пута Р1-4102, дужине 44,00 m

1
, ширина 

асфалта 4,00 m
1
, према ЈРЈН 45233226-9 – 

Грађевински радови на прилазној цести. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.982,90 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: 02/5-404-82-1/21        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 22.10.2021. године   Радо Савић, с.р. 
_______________________________________
                              
21.  

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 
испорука рачунарске и техничке опреме у 
сврху имплементације пројекта „Културом до 
заједничке будућности“, према ЈРЈН 30230000-
0, компјутерска опрема. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.880,34 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Предеметна набавка робе из тачке I 
ове Одлуке биће финансирана из грант 
средстава обезбијеђених од стране Савјета 
Европе, на основу Уговора о гранту, број: 02/1-
014-54 од 29.09.2021. године. 
 

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: 02/5-404-83-1/21        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 25.10.2021. године   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
22.  

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) 
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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 
локалног макадамског пута на дијелу клизишта 
у засеоку „Абаџићи“ на подручју Мјесне 
заједнице Јабланица – Општина Лопаре, 
према ЈРЈН 45453100-8 санацијски радови. 
 

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 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 

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

 
 
Број: 02/5-404-84-1/21        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 25.10.2021. године   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
23. 
            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 дијела примарног локалног пута 
ЛП.23 (Мртвица  - Кореташи), Општина Лопаре 
(дужина 412,00 метара, ширина асфалта 4,00 
метара + 2 х 0,50 m

1 
банкине), 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 59.829,06 
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“. 
 

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: 02/5-404-85-1/21        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 26.10.2021. године   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                                               
 
 
 
 
 

http://www.ejn.gov.ba/
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24.  
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-82-4/21 
Датум, 26.10.2021. 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 

реконструкцији (асфалтирање) прилазног пута 
градском стадиону у Лопарама, од регионалног 
пута Р1-4102, дужине 44,00 m

1
, ширина 

асфалта 4,00 m
1
, одлучено је да се уговор 

додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, након 
разматрања достављене Понуде Понуђача, 
број: 150/21 од 25.10.2021. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана 
26.10.2021. године у 12:25

h
 и протоколисана 

под бројем: 02/5-4208. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.982,90 КМ без ПДВ-а, односно 6.999,99 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
шестхиљададеветстотинадеведесетдевет и 
99/100 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 
реконструкцији (асфалтирање) прилазног пута 
градском стадиону у Лопарама, од регионалног 
пута Р1-4102, дужине 44,00 m

1
, ширина 

асфалта 4,00 m
1 

покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-82-1/21 од 22.10.2021. 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 
5.982,90 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, 
дана 22.10.2021. 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. 
________________________________________ 
 
25.                    
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-84-4/21 
Датум, 27.10.2021. 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 
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Члан 1. 
У поступку набавке радова на санацији 

локалног макадамског пута на дијелу клизишта 
у засеоку „Абаџићи“ 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: 1480/21 од 27.10.2021. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана 27.10.2021. године у 08:26

h
 и 

протоколисана под бројем: 02/5-4213. 
 

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 на дијелу 
клизишта у засеоку „Абаџићи“ на подручју 
Мјесне заједнице Јабланица – Општина 
Лопаре покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-84-1/21 
од 25.10.2021. 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 25.10.2021. 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. 
________________________________________
                    
26. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-83-4/21 
Датум, 28.10.2021. 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 испорука рачунарске и техничке 
опреме у сврху имплементације пројекта 
„Културом до заједничке будућности“, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ за информатички 
инжењеринг, промет и услуге „PC ONER“ 
ЛУКАВАЦ, након разматрања достављене 
Понуде понуђача, број: 01/10/2021 од 
25.10.2021. године, која је у Уговорном органу 
запримљена дана 27.10.2021. године у 12:28

h
 и 

протоколисана под бројем 02/5-4217. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.880,34 КМ, без ПДВ-а, односно 6.880,00 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
шестхиљадаосамстотинаосамдесет и 00/100 
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конвертибилних марака).  
 

Члан 3. 
Приједлог уговора о набавци 

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

 
Члан 4. 

За извршење ове Одлуке задужује се и 
овлашћује Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности општине Лопаре. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке робе - Набавка 
и испорука рачунарске и техничке опреме у 
сврху имплементације пројекта „Културом до 
заједничке будућности“, покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-83-1/21 од 25.10.2021. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 5.880,34 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ за информатички 
инжењеринг, промет и услуге „PC ONER“ 
ЛУКАВАЦ, 25.10.2021. 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. 
________________________________________
           
 
 
 
 
 

27. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-86-4/21 
Датум, 29.10.2021. 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 за 

прикључење на водоводну и канализациону 
мрежу (са пратећим објектима) за 
новоизграђену кућу Ристе Марјановића у 
Мјесној заједници Пушковац, Општина Лопаре 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
ЛОПАРЕ, након разматрања достављене 
Понуде Понуђача, број: 151/21 од 28.10.2021. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана 29.10.2021. године у 13:20

h
 и 

протоколисана под бројем: 02/5-4245. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.984,00 КМ без ПДВ-а, односно 7.001,28 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљадаједан и 28/100 конвертибилних 
марака).  
 

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

 
Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 
овлашћује Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности општине Лопаре. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова за 
прикључење на водоводну и канализациону 
мрежу (са пратећим објектима) за 
новоизграђену кућу Ристе Марјановића у 
Мјесној заједници Пушковац, Општина Лопаре 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-86-1/21 од 
27.10.2021. 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 
5.984,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, 
дана 27.10.2021. 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. 
________________________________________
                    
28. 
 
           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, Антуновић 
Слободану 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: 02/1-3886/21      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум: 01.10.2021.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
29. 
            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, Јоки Јовић 
из Лабуцке 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“. 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-3908/21      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум: 11.10.2021.         Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
30. 
            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 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Перић 
Миладинки из Мртвице 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: 02/1-3993/21     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум: 11.10.2021.        Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
31. 
            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, Ристић 
Стојану из Мртвице 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: 02/1-4026/21       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум: 13.10.2021.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
32. 
            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, Тањи 
Вићановић из Лопара за трошкове лијечења. 

 
II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
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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: 02/1-4056/21     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум: 13.10.2021.        Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
33. 
             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, Душану 
Глигоревићу 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: 02/1-3783/21      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум: 19.10.2021.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
 
 

34. 
            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, Ненаду 
Драгићу из Мачковца 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: 02/1-3983/21      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум: 19.10.2021.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
35. 
              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 



Страна 22                            Службени гласник општине Лопаре – број: 7/21                22.11.2021. 

 

300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Ристи 
Максимовићу из Милиног 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: 02/1-2883/21       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум: 20.10.2021.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
36. 
              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, Цвијану 
Новаковићу 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: 02/1-4095/21        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум: 20.10.2021.             Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
37. 
           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, Драгица 
Гаврић из Пукиша 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: 02/1-4114/21       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум: 20.10.2021.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
38. 
             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 
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(''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, Перић 
Миладинка из Мртвице 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: 02/1-4169/21      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум: 25.10.2021.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
39. 
              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, Спасоју 
Јевтићу 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: 02/1-4190/21       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум: 10.11.2021.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
40. 
             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, Татјани 
Павловић 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: 02/1-4448/21      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум: 10.11.2021.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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41. 
              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, Марковић 
Јевти из Мртвице 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: 02/1-4390/21    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум: 11.11.2021.        Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
42. 
              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, 
Каностревац Слободанки 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: 02/1-4475/21      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум: 11.11.2021.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
43. 
           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, Анђић Ђуки 
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“. 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-4074/21      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум: 11.11.2021.          Радо Савић, с,р, 
________________________________________ 
 
44. 
            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, Трајану 
Јанковић из Бијељине 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: 02/1-4534/21       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум: 16.11.2021.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
45. 
              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 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Душану 
Јовановић 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: 02/1-546/21         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум: 18.11.2021.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
46. 
              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 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Стевановић 
Млађену из Милиног Села  за трошкове 
лијечења. 

 
II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
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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: 02/1-4235/21      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум: 18.11.2021.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
47. 
           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 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Јанковић 
Бранки из Милиног 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: 02/1-4250/21      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум: 18.11.2021.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
 

48. 
            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, Мићић 
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: 02/1-4287/21      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум: 25.11.2021.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
49. 
             На основу члана 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 88. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“ број: 6/17 и 6/21), а у вези са чланом 
12. тачка 1. Правилиника о начину и поступку 
реализације пројекта водоводне и 
канализационе инфраструктуре у Републици 
Српској II („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 67/21)  Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и: 
 
 

  Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Пројектног имплементационог 

тима (ПИТ) 
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I 
 

          Именују се чланови тима за 
имплементацију пројекта („Пројекат доградње 
Водовода Лопаре“), у саставу: 
 
           1. Жељко Керовић, начелник Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности, 
          2. Срђан Лукић, начелник Одјељења за 
просторно уређење и сатмбено-комуналне 
послове, 
           3. Даница Илић, начелник Одјељења за 
финансије, 
            4. Јово Лукић, виши стручни сарадник 
за просторно-планску документацију и 
екологију, 
            5. Драго Спасојевић, Директор ЈКП 
Водовод-а Лопаре. 
 

II 
 
            ПИТ је задужен за оперативну 
реализацију пројекта, која подразумјева; 
             
           1) сарадњу са ЈУП-ом, 
           2) припрему документације за 
повлачење средстава, 
           3) припрему извјештаја, 
           4) спровођење процедуре јавних 
набавки. 
 

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

      
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
Број: 02/3-014-1/141    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 17.11.2021.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
      
      
   
 
 
 



Страна 28                            Службени гласник општине Лопаре – број: 7/21                22.11.2021. 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 
Ред.           стр. 
бр. 
 
 

AKТИ СКУПШТИНЕ 
 

1. Закључак о усвајању Нацрта Ребаланса 
    буџета Општине Лопаре за 2021. год. ...... 1 
2. Закључак о усвајању Нацрта Буџета 
    општине Лопаре за 2022. годину .............. 2 
3. Одлука о ослобађању од плаћања тро- 
    шкова прикључка на водоводну и кана- 
    лизациону мрежу .....................................  2 
4. Одлука о оснивању права грађења у 
    корист Стјепановић /Цвјетко/ Драге из 
    Подгоре ..................................................  3 
5. Одлука о јавном оглашавању и продаји 
    непокретности путем усменог јавног 
    надметања-лицитације ...........................   3 
6. Одлука о прихватању стручног мишље- 
    ња и УТУ на име општине Лопаре  ........... 4 
7. Одлука о прихватању стручног мишље- 
    ња и УТУ на име општине Лопаре ...........   4 
8. Закључак о додјели признања ЈЗУ Дом 
    здравља „Лопаре“ Лопаре ......................   5 
 

 
АКТИ НАЧЕЛНИКА 

 
9. Наредба о спровођењу обавезне систе- 
    матске дератизације на подручју опш- 
    тине Лопаре за 2021. годину – јесењи 
    третман ..................................................   5 
10. Одлука о избору најповољнијег пону- 
      ђача у поступку јавне набавке робе  
      - набавка и испорука меса и месних 
      прерађевина за спремање топлог оброка 
      запосленима у ОУ општине Лопаре  ......  6 
11. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ..................................................  8 
12. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке .................................................. 8 
13. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ................................................   9 
14. Одлука о додјели уговора у поступку 
     директног споразума ..............................  9 
15. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ............................. 10 
16. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ................................................  11 
17. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ...........................  11 

18. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ................................................   12 
19. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ...........................   13 
20. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ...............................................    14 
21. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ................................................  14 
22. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ................................................  15 
23. Одлука о покретању поступка јавне 
      набавке ................................................. 15 
24. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ............................ 16 
25. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ...........................  16 
26. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ...........................  17 
27. Одлука о додјели уговора у поступку 
      директног споразума ............................ 18 
28. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-Антуновић Слободан Лопаре 
      село .....................................................  19 
29. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-Јока Јовић Лабуцка ................   19 
30. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-Перић Миладинка Мртвица ...   20 
31. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-Ристић Стојан Мртвица ..........  20 
32. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-Тања Вићановић Лопаре ........  20 
33. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-Душан Глигоревић Прибој .....   21 
34. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-Ненад Драгић Мачковац .........  21 
35. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-Ристо Максимовић М. Село .... 21 
36. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-Цвијан Новаковић Пирковци ..  22 
37. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-Драгица Гаврић Пукиш ...........  22 
38. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-Перић Миладинка Мртвица ....  23 
39. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-Спасоје Јевтић Пирковци .........23 
40. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-Татјана Павловић Лопаре ....... 23 
41. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-Марковић Јевто Мртвица ........ 24 
42. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-Каностревац Слободанка 
      Прибој .................................................. 24 
43. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-Анђић Ђука Лопаре ................  24 



Страна 29                            Службени гласник општине Лопаре – број: 7/21                22.11.2021. 

 

44. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-Трајан Јанковић Бијељина ...... 25 
45. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-Душан Јовановић Миросавци   25 
46. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-Стевановић Млађен М. Село    25 
47. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-Јанковић Бранка М. Село ........ 26 
48. Одлука о одобрењу средстава буџет. 
      резерве-Мићић Драган Лопаре .............. 26 
49. Рјешење о именовању Пројектног  
      имплементационог тима /ПИТ/ .............. 26 


