
 

                                                                          

                                                                                   

                                        

 

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ЛОПАРЕ 

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

 
01. март  2022.  

Л о п а р е 
 

Број: 1/22 
     

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

 

 
   

АКТИ СКУПШТИНЕ 
 
1.  

На основу члана 22. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члан 32. 
Закона о основном васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
44/17, 31/18 и 84/19, 35/20 и 63/20) и чланова 
20. и 36. Статута општине Лопаре („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 6/17 и 6/21) 
Скупштина општине Лопаре на 11. редовној 
сједници одржаној 18.02.2022. године,              
д о н и ј е л а  ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о приједлогу уписних подручја за основне 

школе на подручју општине Лопаре 
  

Члан 1. 
 

1. Основна школа „Свети Сава“ 
Лопаре 
  

Централна школа у Лопарама (1-9. 
разред) за подручје насељених мјеста Лопаре 
Село, Лопаре град и Коњиковићи и за 
подручна одјељења од 6-9. разреда, као и дио 
насељених мјеста Миросавци (засеок: 

Миловановићи, Накићи, Перићи, Стјепановићи, 
Ђурићи и Петровићи) и Милино Село за 
ученике од 6-9. разреда. 

Подручна одјељења школе (1-5. 
разреда) су: 
- ПО Мачковац, обухвата подручје насељених 
мјеста Мачковац, Козјак и Пирковци; 
- ПО Јабланица, обухвата подручје насељеног 
мјеста Јабланица; 
- ПО Пипери, обухвата подручје насељених 
мјеста Пипери, Вакуф и дио Лукавице; 
- ПО Брусница, обухвата подручје насељеног 
мјеста Брусница; 
- ПО Вукосавци, обухвата подручје насељених 
мјеста Вукосавци и Лабуцка и дио  насељеног 
мјеста Тобут (засеок: Илићи, Керовићи, 
Шакотићи, Павловићи); 
- ПО Тобут, обухвата подручје насељеног 
мјеста Тобут (дио) 
 
 2. Основна школа „Вељко 
Чубриловић“ Прибој  
 
 Централна школа у Прибоју (1-9. 
разред) за подручје насељеног мјеста Прибој и 
дио насељеног мјеста Тобут (засеок: Јовићи, 
Крсмановићи, Поповићи, Трифковићи и 
Томићи), као и за подручна одјељења од 6-9. 
разреда и подручја насељених мјеста Подгора, 
Бријест, Завршје и Потраш. 
 Подручна одјељења школе (1-5. 
разреда) су: 
- ПО Липовице, обухвата подручје насељеног 



Страна 2                            Службени гласник општине Лопаре – број:  1/22              01.03.2022. 

 

мјеста Липовице и дио насељеног мјеста  
Прибој (засеок: Рикићи, Стјепановићи, 
Петровићи, Остојићи); 
- ПО  Пељаве, обухвата подручје насељеног 
мјеста Пељаве; 
 
 3. Основна школа „Доситеј 
Обрадовић“ Корај 
 
 Централна школа у Корају (1-9. разред) 
за подручје насељеног мјеста Корај, као и за 
подручна одјељења од 6-9. разреда, осим 
дијела насељених мјеста Миросавци и Милино 
Село. 
 Подручна одјељења школе (1-5. 
разреда) су: 
- ПО Пушковац, обухвата подручје насељеног 
мјеста Пушковац; 
- ПО  Милино Село, обухвата подручје 
насељеног мјеста Милино Село; 
- ПО Миросавци, обухвата подручје насељеног 
мјеста Миросавци; 
- ПО Кореташи, обухвата подручје насељених 
мјеста Кореташи, Пукиш и Смиљевац; 
- ПО Мртвица, обухвата подручје насељеног 
мјеста Мртвица; 
- ПО Бобетино Брдо, обухвата подручје 
насељеног мјеста Бобетино Брдо. 
 

Члан 2.   
 

 Надлежна служба јединице локалне 
самоуправе у сарадњи са школама, ће на 
захтјев родитеља, у оправданим случајевима, 
дати сагласност да дијете буде уписано у 
школу којој не припада по уписном подручју, 
ради заштите права дјетета или ако је то у 
најбољем интересу дјетета. 
 

 Члан 3.  
 

 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке 
престају да важе Одлуке број: 01/1-022-1/45 од 
16.06.2010. године, 01/1-022-1-128/13 од 
26.11.2013. године и 01/1-022-1-135/17 од 
26.12.2017. године.  
 
 

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

 
 

Број:01/1-022-1-1/22          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум,18.02.2022.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                       
 
 

2. 
На основу члана 21. став 1. тачка 5) и 

39. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 
61/21) и чланa 36. Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
6/17 и 6/21),  Скупштина општине Лопаре, на 
11. редовној сједници одржаној дана 
18.02.2022. године, д о н и ј е л а  ј е 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава   

 
I 
 

Одобравају се новчана средства у 
износу од 50.000,00 КМ, за реконструкцију 
кровног покривача на објекту ЈУ Центра за 
културу и информисање у Лопарама, општина 
Лопаре. 

II 
 

Средства из претходног члана биће 
обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 
2022. годину, са позиције 511 100 – „Подршка 
пројектима капиталних инвестиција“. 

 
III 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
начелник општине Лопаре и  Одјељење за 
финансије општине Лопаре.  

 
IV 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-2/22      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 18.02.2022.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
3. 
            На основу члана 25. став 1. тачка 2) и 
39. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 
61/21) и чланa 36. Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
6/17 и 6/21),  Скупштина општине Лопаре, на 
11. редовној сједници одржаној дана 
18.02.2022. године,  д о н и ј е л а  ј е 
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О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава   

 
I 
 

Одобравају се новчана средства у 
износу од 30.000,00 КМ, за замјену унутрашње 
столарије и израду нове термичке фасаде и 
поткровља на објекту ЈПУ „Дјечији вртић“ 
Лопаре, општина Лопаре. 
 

II 
 

Средства из претходног члана биће 
обезбјеђена из Буџета општине Лопаре за 
2022. годину, са позиције 511 100 – „Подршка 
пројектима капиталних инвестиција“. 

 
III 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
начелник општине Лопаре и  Одјељење за 
финансије општине Лопаре.  

 
IV 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 
 
Број: 01/1-022-1-3/22       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 18.02.2022.     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) и чланa 36. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17 и 6/21), Скупштина 
општине Лопаре, на 11. редовној  сједници 
одржаној дана 18.02.2022. године,                        
д о н и ј е л а  ј е 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава   

 
I 
 

Одобравају се новчана средства у 
износу од 20.000,00 КМ, за  изградњу 
парохијског дома у порти Храма Покрова 
Пресвете Богородице у Лопарама, општина 
Лопаре. 

II 
 

Средства из претходног члана биће 
обезбјеђена из Буџета општине Лопаре за 
2022. годину, са позиције 415200 – „Санација 
вјерских објеката“. 

 
III 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
начелник општине Лопаре и  Одјељење за 
финансије општине Лопаре.  

 
IV 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 
 
Број: 01/1-022-1-4/22       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 18.02.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                          
 
5. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и чланa 36. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17 и 6/21),  
Скупштина општине Лопаре, на 11. редовној 
сједници одржаној дана 18.02.2022. године,                         
д о н и ј е л а  ј е 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава   

 
I 
 

Одобравају се новчана средства у 
износу од 30.000,00 КМ, за санацију и 
изградњу примарног локалног пута (ЛП.04) у 
Мјесној заједници Пељаве – засеок Делићи и 
Цвјетковићи. 
 

II 
 

Средства из претходног члана биће 
обезбјеђена из Буџета општине Лопаре за 
2022. годину, са позиције 511 100 -  „Подршка 
пројектима капиталних инвестиција“. 

 
III 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
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начелник општине Лопаре и  Одјељење за 
финансије општине Лопаре.  

 
IV 
 

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

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

 
 
Број: 01/1-022-1-5/22       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 18.02.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
6. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 9. 
став 1. тачка д) и ђ) Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 106/9 и 44/15)  и чланa 36. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17 и 6/21), Скупштина 
општине Лопаре, на 11. редовној сједници 
одржаној дана 18.02.2022. године,                     
д о н и ј е л а  ј е 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава   

 
I 
 

Одобравају се новчана средства у 
износу од 50.000,00 КМ, Јавној здравственој 
установи „Дом здравља Лопаре“ Лопаре у 
сврху суфинансирања пројекта: „Повећање 
улагања у јавне објекте са ниском емисијом 
угљеника у Босни и Херцеговини“ финансиран 
из грант средстава Зеленог климатског фонда 
(Green Climet Fund – GCF), а на основу 
споразума између Фонда за заштиту животне 
средине и енергетске ефикасности Републике 
Српске и Развојног програма Уједињених 
нација у Босни и Херцеговини (UNDP BiH). 
 

II 
 

Средства из претходног члана биће 
обезбјеђена из Буџета општине Лопаре за 
2022. годину, са позиције 515 200 -  „ЈЗУ Дом 
здравља Лопаре“. 

 
III 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

начелник општине Лопаре и  Одјељење за 
финансије општине Лопаре.  

 
IV 
 

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

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

 
 
Број: 01/1-022-1-6/22         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 18.02.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________      
 
7. 

На основу члана 18. став 2. тачка 4) и 
39. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 
61/21) и чланa 36. Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
6/17 и 6/21),  Скупштина општине Лопаре, на 
11. редовној сједници одржаној дана 
18.02.2022. године,  д о н и ј е л а  ј е  

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава   

 
I 
 

Одобравају се новчана средства у 
износу од 30.000,00 КМ, за набавку и монтажу 
соларне фотонапонске електране на објекту 
Општинске управе општине Лопаре, улица 
Цара Душана број 143, Лопаре. 
 

II 
 

Средства из претходног члана биће 
обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 
2022. годину, са позиције 511100 – „Подршка 
пројектима капиталних инвестиција“. 

 
III 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
начелник општине Лопаре и  Одјељење за 
финансије општине Лопаре.  

 
IV 
 

            Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Лопаре''. 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-7/22       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 18.02.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________  
 
8. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и чланa 36. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17 и 6/21),  
Скупштина општине Лопаре, на 11. редовној 
сједници одржаној дана 18.02.2022. године,                         
д о н и ј е л а  ј е 

 
О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава   
 
I 
 

Одобравају се новчана средства у 
износу од 60.000,00 КМ, у сврху креирања 
заједничког Фонда средстава за дијаспору 
општине Лопаре, активности подршке и 
финансирање бизниса у периоду 16.02.2022. – 
28.02.2023. године чији су суоснивачи 
Фондација „Мозаик“ Сарајево и општина 
Лопаре . 
 

II 
 

Средства из претходног члана биће 
обезбјеђена из Буџета општине Лопаре за 
2022. годину, са позиције 414 100 – 
„Субвенције“. 

 
III 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
начелник општине Лопаре,   Одјељење за 
финансије општине Лопаре и Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности.  

 
IV 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 
Број: 01/1-022-1-8/22       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 18.02.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________  

9. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 36. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17 и 6/21), Скупштина 
општине Лопаре, на 11. редовној сједници, 
одржаној дана 18.02.2022. године,                        
д о н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 
одобравању новчаних средстава 

 
Члан 1. 

Одобравају се новчана средства у 
износу од 21.500,00 КМ у сврху исплате 
једнократне новчане помоћи ратним војним 
инвалидима Одбрамбено-отаџбинског рата 
1992 -1995. године. 
 

Члан 2. 
 Право на једнократну новчану помоћ 
имају сви ратни војни инвалиди од прве до 
десете категорије који су уписани у Регистар 
корисника личних права ратних војних 
инвалида Одбрамбено отаџбинског рата 1992-
1995. године са пребивалиштем на подручју 
општине Лопаре. 
 Једнократна новчана помоћ лицима из 
става 1. овог члана износи 100,00 КМ за свако 
лице. 
 

Члан 3. 
 Средства из претходног члана биће 
обезбјеђена из Буџета општине Лопаре за 
2022. годину, са позиције 415200 – „Општинска 
борачка организација“. 
 

Члан 4. 
За реализацију ове одлуке задужује се 

Начелник општине Лопаре, Одјељење за 
општу управу и Одјељење за финансије. 

 
Члан 5. 

 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: 01/1-022-1-9/22         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум,18.02.2022.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р.  
________________________________________                                                                                  
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10. 
На основу члана  39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) члана 348. 
став 4.  Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
124/08, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 и 107/19)  и 
члана 36. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 6/17 и 6/21),  
Скупштина општине Лопаре на 11. редовној 
сједници,  одржаној дана 18.02.2022. године,   
д о н и ј е л а  ј е 

 
 

О Д Л У К У 
о замјени непокретности између општине 

Лопаре и  Смајић Зијада из Кораја 
 
I 

Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин замјене непокретности између општине 
Лопаре и Смајић Зијада из Кораја.  

 
II 

Мијења се непокретност у власништву 
и посједу општине Лопаре, означена као: 

 
- к.ч.бр. 9/2 звана „Поповача“ у 

нарави воћњак 2. класе, у 
површини од 1552 м

2
, уписана у ПЛ 

број 781 К.О. Корај 2, а која по 
земљишно-књижним подацима 
одговара парцели означеној као 
к.ч.бр. 1796/10 СП, уписана у зк.ул. 
бр. 274 К.О. Корај, на име Општине 
Лопаре у дијелу од 1/1.  
 
за непокретност у власништву и 
посједу Смајић (Велид) Зијада, 
означену као:  
 

- к.ч.бр. 1010/3 звана „Стан“ у нарави 
воћњак 2. класе, у површини од 
1600 м

2
, уписана у ПЛ број 1640 

К.О. Корај 1, а која по земљишно-
књижним подацима одговара 
парцели означеној као к.ч.бр. 
1010/3 СП, уписана у зк.ул.бр. 1580 
К.О. Корај, на име Смајић (Велид) 
Зијад у дијелу од 1/1.  

 
III 

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

IV 
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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-10/22         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 18.02.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                            
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________
                                                                                         
11. 

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) члана 348. 
став 4. Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 124/08, 58/09, 
95/11, 60/15, 18/16 и 107/19)  и члана 36. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17 и 6/21),  
Скупштина општине Лопаре на 11. редовној 
сједници,  одржаној дана 18.02.2022. године,    
д о н и ј е л а  ј е 

 
О Д Л У К У 

о замјени непокретности између општине 
Лопаре и  Салиховић Хусејна из Кораја 

 
I 

Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин замјене непокретности између општине 
Лопаре и Салиховић Хусејна из Кораја.  

 
II 

Мијењају се непокретности у 
власништву и посједу општине Лопаре, 
означене као: 

 
- к.ч.бр. 9/8 зв. „Поповача“ воћњак 1. 

класе, у површини од 1213 м
2
, 

уписана у ПЛ број 781 К.О. Корај 2, 
а која по земљишно-књижним 
подацима одговара парцели 
означеној као к.ч.бр. 1796/11 СП, 
уписана у зк.ул. бр. 637 К.О. Корај, 
на име општине Лопаре у дијелу од 
1/1, 

- к.ч.бр. 10/2  зв „Зукановача“ њива 2. 
Класе, у  површини од 510 м

2
, 

уписана у ПЛ. број 781 К.О. Корај 2, 
а која по земљишно-књижним 
подацима одговара парцели 
означеној као к.ч.бр. 1785/3 СП 
уписана у зк.ул.бр. 1356 К.О. Корај, 
на име општине Лопаре у дијелу од 
1/1, 
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- к.ч.бр. 1777/2 зв.“Лука“ њива 6. 
класе и воћњак 2. класе, у 
површини од 1850 м

2
, уписана у 

ПЛ. број 1782 К.О. Корај 1 , а која 
по земљишно-књижним подацима 
одговара парцели означеној као 
к.ч.бр. 1777/2 СП уписана у 
зк.ул.бр. 1549 К.О. Корај, на име 
Општина Лопаре у дијелу од 1/1, 

- к.ч.бр. 1777/1 зв. „Лука“ њива 6. 
класе и воћњак 2. Класе, у 
површини од 5321 м

2
, уписана у 

ПЛ. број 1782 К.О. Корај 1, а која по 
земљишно-књижним подацима 
одговара парцели означеној као 
к.ч.бр. 1777/1 СП уписана у 
зк.ул.бр. 1549 К.О. Корај, на име 
Општина Лопаре у дијелу од 1/1, 

- к.ч.бр. 1777/4 зв. „Лука“ њива 6. 
класе и воћњак 2. класе, у 
површини од 3027 м

2
, уписана у 

ПЛ. број 1782 К.О. Корај 1, а која по 
земљишно-књижним подацима 
одговара парцели означеној као 
к.ч.бр. 1777/4 СП уписана у 
зк.ул.бр. 1549 К.О. Корај, на име 
Општина Лопаре у дијелу од 1/1, 

- к.ч.бр. 212/3 зв. „Лука“ њива 4. 
класе, у површини од 3865 м

2
, 

уписана у ПЛ. број 937 К.О. Корај 1, 
а која по земљишно-књижним 
подацима одговара парцели 
означеној као к.ч.бр. 212/3 СП 
уписана у зк.ул.бр. 1390 К.О. Корај, 
на име општине Лопаре у дијелу од 
1/1, 

- к.ч.бр. 213/2 зв. „Лука“ њива 2. 

класе, у површини од 678 м
2
, 

уписана у ПЛ. број 937 К.О. Корај 1, 

а која по земљишно-књижним 

подацима одговара парцели 

означеној као к.ч.бр. 213/2 СП 

уписана у зк.ул.бр. 1390 К.О. Корај, 

на име општине Лопаре у дијелу од 

1/1, 

- к.ч.бр. 1780 зв. „Лука“ воћњак 2. 

класе у површини од 8450 м
2
, 

уписана у ПЛ. број 937 К.О. Корај 1, 

а која по земљишно-књижним 

подацима одговара парцели 

означеној као к.ч.бр. 1780 СП 

уписана у зк.ул.бр. 1356 К.О. Корај, 

на име општине Лопаре у дијелу од 

1/1, 

- к.ч.бр. 1783/1 зв. „Луке“ њива 2. 

класе, у површини од 13600 м
2
, 

уписана у ПЛ. број 937 К.О. Корај 1, 

а која по земљишно-књижним 

подацима одговара парцели 

означеној као к.ч.бр. 1783/1 СП 

уписана у зк.ул.бр. 1003 К.О. Корај, 

на име општине Лопаре у дијелу од 

1/1, 

- к.ч.бр. 1783/2 зв. „Луке“ њива 4. 

класе, у површини од 12900 м
2
, 

уписана у ПЛ. број 937 К.О. Корај 1, 

а која по земљишно-књижним 

подацима одговара парцели 

означеној као к.ч.бр. 1783/2 СП 

уписана у зк.ул.бр. 1003 К.О. Корај, 

на име општине Лопаре у дијелу од 

1/1, 

- к.ч.бр. 1784 зв. „Лука“ њива 2. 

класе, у површини од 9400 м
2
, 

уписана у ПЛ. број 937 К.О. Корај 1, 

а која по земљишно-књижним 

подацима одговара парцели 

означеној као к.ч.бр. 1784 СП 

уписана у зк.ул.бр. 1356 К.О. Корај, 

на име општине Лопаре у дијелу од 

1/1, 

 
за непокретности у власништву и 
посједу Салиховић (Халил) Хусејна, 
означене као:  
 

- к.ч.бр. 1629/14 зв. „Поток“ њива 7. 
класе, у површини од 20370 м

2
, 

уписана у ПЛ. број 1631 К.О. Корај 
1, а која по земљишно-књижним 
подацима одговара парцели 
означеној као к.ч.бр. 1629/14 СП 
уписана у зк.ул.бр. 1579 К.О. Корај, 
на име Салиховић (Халил) Хусејн у 
дијели од 1/1, 

- к.ч.бр. 136 зв. „Благојевача“ њива 3. 
и 5. класе и шума 6. класе, у 
површини од 5608 м

2
, уписана у 

лист непокретности број 489 К.О. 
Пушковац, на име Салиховић 
(Халил) Хусејн у дијелу 1/1, 

- к.ч.бр. 162 зв. „Стубо“ њива 4. 
класе, у површини од 2359 м

2
, 

уписана у лист непокретности број 
489 К.О. Пушковац, на име 
Салиховић (Халил) Хусејн у дијелу 
1/1, 

- к.ч.бр. 249 зв. „Страна“ шума 5. 
класе, у површини од 2417 м

2
, 

уписана у лист непокретности број 
489 К.О. Пушковац, на име 
Салиховић (Халил) Хусејн у дијелу 
1/1, 

- к.ч.бр. 340 зв. „Матијев гај“ шума 2. 
класе, у површини од 14875 м

2
, 



Страна 8                            Службени гласник општине Лопаре – број:  1/22              01.03.2022. 

 

уписана у лист непокретности број 
489 К.О. Пушковац, на име 
Салиховић (Халил) Хусејн у дијелу 
1/1, 

- к.ч.бр. 1115/1 зв. „Коса“ шума 3. 
класе, у површини од 6339 м

2
, 

уписана у лист непокретности број 
489 К.О. Пушковац, на име 
Салиховић (Халил) Хусејн у дијелу 
1/1, 

- к.ч.бр. 1110 зв. „До“ воћњак 2. 
класе, у површини од 3530 м

2
, 

уписана у лист непокретности број 
395 К.О. Милино Село, на име 
Салиховић (Халил) Хусејн у дијелу 
1/1, 

- к.ч.бр. 1111 зв. „До“ њива 8. класе, 
у површини од 5760 м

2
, уписана у 

лист непокретности број 395 К.О. 
Милино Село, на име Салиховић 
(Халил) Хусејн у дијелу 1/1, 
  

III 
Овлашћује се начелник општине 

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

 
IV 

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

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

 
 

Број: 01/1-022-1-11/22       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 18.02.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________
                                                                                         
12. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
97/16, 36/19 и 61/21) и члана 36. Статута 
општине Лoпаре (''Службени  гласник општине 
Лопаре'', број: 6/17 и 6/21), Скупштина општине 
Лопаре, на  11. редовној сједници одржаној 
дана  18.02.2022. године, д о н и ј е л а  ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о  стицању права службености на 

непокретностима у Лопарама у 
власништву Јованке (Милан) Крстић и 

Симанић (Милан) Славице  

I 
ОДОБРАВА СЕ Општини  Лопаре 

стицање права службености на 
непокретностима  у  Лопарама, означеним као: 

- к.п.бр. 508, површине 12031 м
2
, 

уписана у посједовни лист број: 193 
К.О. Лопаре град на име Крстић 
(Милан) Јованка са дијелом 1/2 и 
Симанић (Милана) Славица са дијелом 
1/2, а која по земњишнокњижним 
подацима одговара парцели означеној 
као к.п.бр. 357/3 СП уписана у зк.ул.бр. 
359 К.О. Козјак. 

- к.п.бр. 510/1, површине 4820 м
2
, 

уписана у посједовни лист број: 193  
К.О. Лопаре град на име Крстић 
(Милан) Јованка са дијелом 1/2 и 
Симанић (Милана) Славица са дијелом 
1/2, а која по земљишнокњижним 
подацима одговара дијелу парцеле 
означене као к.п.бр. 358/1 СП уписана 
у зк.ул.бр. 359 К.О. Козјак. 

- к.п. бр. 510/2, површине 624 м
2
, 

уписана у посједовни лист број: 193 
К.О. Лопаре град на име Крстић 
(Милан) Јованка са дијелом 1/2 и 
Симанић (Милана) Славица са дијелом 
1/2, а која по земљишнокњижним 
подацима одговара  парцели означеној 
као к.п.бр. 358/5 СП уписана у зк.ул.бр. 
359 К.О. Козјак. 

 

II 
Право службености на 

непокретностима из члана 1. ове  Одлуке  
стиче се у сврху постављених и постављања 
водоводних цијеви за снабдијевање насеља 
Лопара. Право службености је трајног 
карактера и уписаће се у земљишне књиге.  
 

III 
Право службености на 

непокретностима наведеним у члану 1. ове 
Одлуке купиће се по укупној цијени од 
10.000,00 КМ (словима: десетхиљада 
конвертибилнихмарака). 

 
IV 

Власник непокретности описаних у 
члану 1. ове Одлуке може, уз претходну 
сагласност општине Лопаре, о свом трошку 
вршити премјештање  водоводних цијеви у 
оквиру граница непокретности на којој је 
установљено право службености у корист 
општине Лопаре. 

V 
Овлашћује се Начелник општине 

Лопаре да на основу ове одлуке код 
овлаштеног нотара закључи Уговор о стицању 
права службености..  
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VI 
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: 01/1-022-1-12/22       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 18.02.2022.     СКУПШТИНE ОПШТИНЕ  
                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________
                               
13. 

На основу члана 39. став 2. тачка 2) 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 
61/21) и чланa 36. став 2. тачка 2) Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 6/17 и 6/21), Скупштина општине 
Лопаре, на 11. редовној сједници одржаној 
дана 18.02.2022. године,  д о н и ј е л а  ј е 

 
 

О Д Л У К У 
о допуни Одлуке о обухвату и границама 
насељених мјеста на подручју општине 
 Лопаре и поступку за промјену граница  

 
I 

У члану 7. Одлуке о обухвату и 
границама насељених мјеста на подручју 
општине Лопаре и поступку за промјену 
граница („Службени гласник општине Лопаре“ 
број: 8/21) додаје се нови став који гласи: 

 
„Ступањем на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука о границама 
насељених мјеста на подручју општине Лопаре 
и поступку за промјену граница („Службени 
гласник општине Лопаре“ број: 11/14).“ 

 
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: 01/1-022-1-13/22       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 18.02.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                       
14. 
            На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 36. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“ број: 6/17 и 6/21), Скупштина 

општине Лопаре на 11. редовној сједници 
одржаној дана 18.02.2022. године,                          
д о н и ј е л а  ј е 
 

 
О Д Л У К У 

о стављању ван снаге Одлуке о јавном 
оглашавању и продаји непокретности 

путем усменог јавног надметања– 
лицитације 

број: 01/1-022-1-152/21 од 15.12.2021. године 
  
I 
 

           Ставља се ван снаге Одлука о  јавном 
оглашавању и продаји непокретности путем 
усменог јавног надметања – лицитације број: 
01/1-022-1-152/21, коју је Скупштина општине 
Лопаре донијела на 9. сједници одржаној дана 
15.12.2021. године. 

 
II 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 
Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 
 

Број: 01/1-022-1-14/22       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 18.02.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                           
  
15. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 348. 
став 9. Закона о стварним правим („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 
95/11, 60/15, 18/16 и 107/19), члана 36. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“ број: 6/17 и 6/21)  и члана 4. 
Правилника о условима и начину отуђења 
непокретности у својини општине Лопаре, у 
циљу реализације инвестиционог пројекта од 
посебног значаја за локални економски развој, 
испод тржишне цијене или без накнаде 
(„Службени гласник општине Лопаре“ број: 
8/21), Скупштина општине Лопаре на 11. 
редовној сједници, одржаној дана 18.02.2022. 
године,  д о н и ј е л а   ј е 

О Д Л У К У 
о утврђивању посебног интереса за 

отуђење непокретности у својини општине 
Лопаре испод тржишне цијене или без 

накнаде 
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Члан 1. 
 Утврђује се посебан интерес за 

отуђење непокретности у својини општине 
Лопаре испод тржишне цијене или без накнаде 
и то непокретности означене као: 

- к.п.бр. 912/2 зв. „Луке“ у нарави 
прилазни пут, површине 337 м

2
, 

уписана у посједовни лист број 212 
К.О. Лопаре град, а која по 
земљишнокњижним подацима 
одговара парцели означеној као 
к.п.бр. 115/2 СП уписана у зк.ул.бр. 
683 К.О. Лабуцка на име општине 
Лопаре са дијелом 1/1. 

- к.п.бр. 912/19 зв. „Луке“ у нарави 
Фабрички круг, површине 4414 м

2
, 

уписана у посједовни лист број 212 
К.О. Лопаре град, а која по 
земљишнокњижним подацима 
одговара парцели означеној као 
к.п.бр. 115/1 СП уписана у зк.ул.бр. 
683 К.О. Лабуцка на име општине 
Лопаре са дијелом 1/1. 

- к.п.бр. 912/20 зв. „Луке“ у нарави 

Фабрички круг, површине 713 м
2
, 

уписана у посједовни лист број 212 

К.О. Лопаре град, а која по 

земљишнокњижним подацима 

одговара парцели означеној као 

к.п.бр. 115/16 СП уписана у 

зк.ул.бр. 683 К.О. Лабуцка на име 

општине Лопаре са дијелом 1/1. 

Члан 2. 
1) На непокретностима из члана 1. ове 

одлуке могу се градити индустријски и 
производни објекти, као и пратећи приступни 
путеви и паркинг мјеста. 

(2) Бруто развијена грађевинска 
површина објеката који се могу градити на 
земљишту ће бити утврђена урбанистичко – 
техничким условима. 
 

Члан 3. 
 Процијењена тржишна вриједност 
земљишта је утврђена од стране вјештака 
грађевинске струке и износи 10,00 КМ/м

2
, тако 

да укупна вриједност земљишта износи 
54.640,00 КМ. 
 

Члан 4. 
(1) Продаја земљишта врши се путем 

јавне лицитације, усменим јавним 
надметањем. 

(2) Право учешћа на лицитацији имају 
привредна друштва и самостални 
предузетници који могу бити носиоци права 
својине на непокретностима у Републици 
Српској и Босни и Херцеговини и који: 

- прихвате обавезу да на предметном 
земљишту изграде и приведу намјени објекат 
из члана 2. ове одлуке, према издатим 
локацијским условима, у року од 24 мјесеца од 
дана закључења уговора; 

- прихвати обавезу да послује на 
предметним локацијама у периоду од пет 
година од дана стављања у употребу  
изграђеног објекту; 

(3) Остали услови за учешће на 
лицитацији, у вези са испуњавањем одређених 
критеријума из ове одлуке, дефинисаће се 
јавним огласом. 

 
Члан 5. 

 (1) Почетна цијена у поступку 
лицитације је 10,00 КМ/м

2
, односно утврђена 

тржишна вриједност од стране вјештака 
грађевинске струке. 

(2) Најповољнија цијена земљишта 
(највиша цијена понуђена у поступку 
лицитације) ће бити умањена за износ од 
максимално 10,00 КМ/м

2 
на основу следећих 

критеријума: 
- Ако инвеститор прихвати обавезу да у 

року од двије године од дана закључења 
уговора запосли на неодређено вријеме 
најмање 50 нових радника, цијена земљишта 
ће се у овом случају умањити за износ од 4,00 
КМ/м

2
; 

- Ако инвеститор у моменту 
подношења пријаве има најмање 50 радника, 
цијена земљишта ће се у овом случају 
умањити за износ од 4,00 КМ/м

2
; 

- Вриједност инвестиције у објекат из 
члана 2. ове одлуке мора бити минимално 
500.000,00 КМ, цијена земљишта ће се у овом 
случају умањити за износ од 2,00 КМ/м

2
; 

(3) У случају да се на лицитацији 
пријави само један учесник или само један 
учесник стекне право за учешће на лицитацији, 
отуђење земљишта се може извршити 
непосредном погодбом, с тим да цијена 
земљишта не може бити мања од утврђене 
тржишне вриједности, умањене за износ 
прописан ставом (3) овог члана. 

(4) Висина кауције, коју су подносиоци 
пријаве за учешће на лицитацији дужни 
уплатити износи, износи 10% од укупне 
процијењене вриједности грађевинске парцеле 
из члана 3. ове одлуке. 

(5) Отуђење непокретности које су 
предмет ове одлуке може се извршити и без 
накнаде. 

 
 

Члан 6. 
(1) Општина има право и обавезу да 

једнострано раскине уговор у случају да 
инвеститор прекрши одредбе уговора, а 
нарочито у следећим случајевима:  
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а) уколико инвеститор не започне 
реализацију инвестиције и исту не оконча у 
уговореном року;  

б) уколико инвеститор не запосли нове 
раднике под условима прописаним уговором 
или смањи број радника у уговореном периоду;  

в) уколико инвеститор престане са 
пословањем на предметној локацији прије 
истека уговореног рока;  

(2) У случају једностраног раскида 
уговора инвеститор је дужан вратити 
непокретност Општини у стању у којем је 
преузео, о чему ће се сачинити записник, у 
року од три мјесеца од дана раскида уговора, а 
Општина је дужна вратити инвеститору 
купопродајну цијену непокретности (уколико је 
непокретност продата уз накнаду).  

(3) Уколико инвеститор буде 
онемогућен да изврши било коју од својих 
обавеза, чије наступање није могао 
предвидјети, спријечити или избјећи 
посљедице (виша сила), инвеститор има право 
на продужење рока за испуњење обавезе, уз 
претходну сагласност Скупштине општине.  

(4) Надзор над реализацијом уговора 
именоваће Начелник општине. 

(5) Инвеститор је, на захтјев Општине, 
дужан достављати доказе на основу којих се 
може недвосмислено утврдити уредно 
извршење уговора. Недостављање тражених 
доказа, или одбијање да се исти дају на увид, 
представља кршење уговорних одредби и 
разлог је за раскид уговора. 

 
Члан 7. 

Поступак лицитације и усклађеност 
пријава са овом Одлуком и јавним огласом 
спровешће Комисија за спровођење јавног 
надметања именована Рјешењем СО-е Лопаре 
број: 01/1-022-1-153/19 од 27.11.2019. године. 
 

Члан 8. 
(1) Плаћање купопродајне цијене 

инвеститор је дужан извршити у року од 15 
дана, рачунајући од дана прибављања 
позитивног мишљења Правобранилаштва РС, 
сједиште Замјеника у Бијељини на нацрт 
уговора, односно од дана када инвеститор 
буде обавјештен о прибављеном позитивном 
мишљењу. 

(2) Средства добијена продајом 
непокретности биће уплаћена на рачун 
општине Лопаре. 

 
 

 
Члан 9. 

(1) Скупштина општине овлашћује 
начелника општине да припреми и објави јавни 
оглас којим ће се дефинисати услови и начин 
продаје непокретности и правила јавног 

надметања, све у складу са овом одлуком, 
Правилником о условима и начину отуђења 
непокретности у својини Општине Лопаре, у 
циљу реализације инвестиционог пројекта од 
посебног значаја за локални економски развој, 
испод тржишне цијене или без накнаде 
(„Службени гласник општине Лопаре“ број: 
8/21) и Правилником о поступку јавног 
конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 20/12). 

(2) Скупштина општине овлашћује 
начелника општине да, након прибављеног 
мишљења од стране Правобранилаштва РС, 
сједиште Замјеника у Бијељини, у име 
општине Лопаре закључи и потпише уговор о 
отуђењу непокретности која је предмет ове 
одлуке. 

 
Члан 10. 

 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: 01/1-022-1-15/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум,18.02.2022.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                       
 
16. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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 11. редовној сједници, 
одржаној 18.02.2022. године, д о н и ј е л а  ј е 

 
О Д Л У К У 

о оснивању права грађења у корист 
Петровић (Томо) Милана из Милина Села 

 
I 

Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин оснивања права грађења у корист 
Петровић Милана, на парцели означеној као 
к.ч. бр. 267/32, површине 227 м

2
 , уписане у 

ПЛ. бр. 212 К.О. Лопаре град, на име 
Скупштина општине Лопаре, а која по 
земљишно-књижним подацима одговара 
парцели означеној као к.ч. бр. 267/32, 
површине 227 м

2
 уписане у зк. ул. бр. 43 К.О. 
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Лопаре град са правом располагања у корист 
Скупштине општине Лопаре у дијелу 1/1. 

 
II 

Право грађења у корист Петровић 
Милана, оснива се ради стамбеног 
збрињавања чланова његове породице. 
Породица Петровић Милана спада у категорију 
социјално угроженог становништва, стога се 
Право грађења оснива 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 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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

  
Број: 01/1-022-1-16/22       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 18.02.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                        
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________
                                                                                         
17. 

На основу члана 207. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 
66/18), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, 97/16, 36/19 и 61/21) и чланa 36. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17 и 6/21) 
рјешавајући у предмету исправљања грешке у 
рјешењу, а по приједлогу Цвијетиновић 
Душанке из Лопара,  Скупштина општине 
Лопаре на 11. сједници, одржаној дана 
18.02.2022. године, д о н и ј е л а   ј е 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о исправци грешке у рјешењу број 06/5-475-

66 од 21.12.1999. године 
I 

 Исправља се грешка у Рјешењу 
Скупштине општине Лопаре, број: 06/5-475-66 
од 21.12.1999. године, којим је Цвијетиновић 
Душанки из Лопара уз накнаду додјељено 

неизграђено грађевинско земљиште, тако да 
се: у ставу 1. диспозитива рјешења ријеч: 
„Цвјетиновић“ замјењује са ријечи 
„Цвијетиновић“ и ријечи „ – к.ч.бр. 713 зв. 
„Пауља“ уписано у зк.ул.бр. 637 у К.О. Лабуцка 
а у урбанистичкој идентификацији означена је 
као честица (плац) бр. 120 у повр. 600 м

2
 које 

се налази у кат. операту Лопаре-град уписано 
у ПЛ. 149/06 на имену ПТК Тузла „Дојчин 
Лукић“ Лопаре чији је орган располагања 
Општина Лопаре.“ замјењују са ријечима 
„к.ч.бр. 713/10 у површини од 600 м

2
, уписана у 

ПЛ. 592 К.О. Лопаре град, а која по 
земљишнокњижним подацима одговара 
парцели означеној као к.ч.бр. 126/8 СП 
уписана у зк.ул.бр. 369 К.О. Лабуцка.“ 

 
II 

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

III 
Овај закључак се прилаже оригиналу 

рјешења и чини његов саставни дио. 
 

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

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

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

Цвијетиновић Душанка из Лопара, 
обратила се Скупштини општине Лопаре, са 
приједлогом за исправку грешке у рјешењу 
Скупштине општине Лопаре, број: 06/5-475-66 
од 21.12.1999. године, којим јој је уз накнаду 
додјељено грађевинско земљиште у 
Лопарама. Приједлогом се тражи исправка 
грешке у  рјешењу јер је погрјешено у словима 
презимена лица коме је додјељено земљиште, 
такође катастарски и земљишнокњижни 
бројеви предметне парцеле који су наведени у 
рјешењу су погрешни и нису у складу са 
катастарским и грунтовним оператом и због 
чега се предметно рјешење не може књижити 
код надлежног органа за геодетске и 
имовинско-правне послове. 

На основу увида у рјешење Скупштине 
општине Лопаре, број: број: 06/5-475-66 од 
21.12.1999. године, скицу снимања и личну 
карту број: 870Т00ТК1 издату од стране МУП 
РС ПС Лопаре на име Цвијетиновић Душанка, 
закључено је да је приједлог основан, те је 
одлучено као у диспозитиву.  

Против овог закључка није допуштена 
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жалба. 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-17/22        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 18.02.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________
  
18. 
             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 11. редовној сједници одржаној 
дана 18.02.2022. 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 Марковић 
Радојке из Лопара и Мићановић Даринке из 
Лопара број: UTU-405/21 од 31.01.2022. 
године, који су урађени од стране ЈП 
“Дирекције за изградњу и развој града” д.о.о. 
Бијељина, за цијепање у оквиру парцеле 
означене као к.ч. број 318/1 К.О. Лопаре град. 
 
 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: 01/1-022-1-18/22     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 18.02.2022.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
                            
19. 
              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 11. редовној сједници одржаној 
дана 18.02.2022. 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 Пекић Драгице 
из Лопара број: UTU-420/21 од 28.01.2022. 
године, који су урађени од стране ЈП 
“Дирекције за изградњу и развој града” д.о.о. 
Бијељина, за доградњу постојећег 
индивидуалног стамбеног објекта у 
Пирковцима, на парцелама означеним као к.ч. 
број 677/1 и 667/3 К.О. Пирковци. 
 
 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: 01/1-022-1-19/22      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 18.02.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
                           
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА 
 
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 
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поступка набавке топлих и хладних напитака и 
осталих ситних потрепштина за потребе чајне 
кухиње у Општинској управи општине Лопаре 
за 2022. годину, према ЈРЈН 15000000-8, 
храна, пиће, дуван и сродни производи. 
 

II 
 Процијењена вриједност 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 2022. годину, са буџетске ставке 
412900. 
 

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: 02/5-404-2-1/22     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 04.01.2022.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                            
21. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-2-4/22 
Датум, 11.01.2022. 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 топлих и хладних напитака и 
осталих ситних потрепштина за потребе чајне кухиње у 
Општинској управи општине Лопаре за 2022. годину, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу МАРКЕТ 
„ДАР ЛОПАРЕ“, Дарко Крсмановић, с.п. Лопаре, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, број: 01/2022 
од 10.01.2022. године, која је у Уговорном органу 
запримљена дана, 11.01.2022. године у 10:50h и 
протоколисана под бројем: 02/5-87. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 5.998,48 
КМ, без ПДВ-а, односно 7.018,22 КМ, са урачунатим ПДВ-
ом (словима: седамхиљадаосамнаест КМ и 22/100).  
 

Члан 3. 
Приједлог уговора о набавци доставиће се на 

потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове Одлуке. 
 

Члан 4. 
За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Кабинет начелника општине. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке топлих и хладних 
напитака и осталих ситних потрепштина за потребе чајне 
кухиње у Општинској управи општине Лопаре за 2022. 
годину покренут је Одлуком о покретању поступка јавне 
набавке, број: 02/5-404-2-1/22 од 04.01.2022. 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 МАРКЕТ „ДАР ЛОПАРЕ“, Дарко Крсмановић, 
с.п. Лопаре, 04.01.2022. 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. 
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   Н А Ч Е Л Н И К 
   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) 
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 банкарских услуга – 
провизија банке у платном промету за 2022. 
годину, према ЈРЈН 66110000-4, банкарске 
услуге. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2022. годину.  

Финансијске услуге, укључујући услуге 
које су повезане с управљањем депозитима, 
уштеђевином и банковним рачунима, вођењем 
платних трансакција, преносом и 
извршавањем доспјелих обавеза, 
уновчавањем чекова и других финансијских 
инструмената, изузев с плаћањем дугова и 
факторинга, ослобођене су од плаћања ПДВ-а, 
у складу са чланом 25. Закона о порезу на 
додатну вриједност („Службени гласник БиХ“, 
број: 09/05, 35/05 и 100/08). 
 

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: 02/5-404-3-1/22  Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 12.01.2022.        Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                          
23.       

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке средстава за 
одржавање хигијене у Општинској управи 
општине Лопаре за 2022. годину, према ЈРЈН 
39830000-9, Производи за чишћење. 
 

II 
 Процијењена вриједност 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 2022. 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 
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Број: 02/5-404-4-1/22     Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 13.01.2022.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                       
24.  
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-4-4/22 
Датум, 17.01.2022. 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 средстава за 

одржавање хигијене у Општинској управи 
општине Лопаре за 2022. годину, одлучено је 
да се уговор додијели Понуђачу МАРКЕТ 
„ДАР ЛОПАРЕ“, Дарко Крсмановић, с.п. 
Лопаре, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 03/2022 од 17.01.2022. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана, 17.01.2022. године у 09:55

h
 и 

протоколисана под бројем: 02/5-139. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.961,02 КМ, без ПДВ-а, односно 6.974,39 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
шестхиљададеветстотинаседамдесетчетири 
КМ и 39/100).  
 

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. 
 

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 средстава за 
одржавање хигијене у Општинској управи 
општине Лопаре за 2022. годину покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-2-1/22 од 13.01.2022. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је путем електронске поште понуђачу МАРКЕТ 
„ДАР ЛОПАРЕ“, Дарко Крсмановић, с.п. 
Лопаре, 13.01.2022. 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: 02/5-404-3-4/22 
Датум, 17.01.2022. 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 банкарских услуга – 
провизија банке у платном промету за 2022. годину, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу „НАША 
БАНКА“ а.д. БИЈЕЉИНА, након разматрања 
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достављене понуде Понуђача, број: 01-3-411/22 од 
14.01.2022. године, која је у Уговорном органу 
запримљена дана 17.01.2022. године у 10:06h  и заведена 
под бројем 02/5-150. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 5.954,10 
КМ, без ПДВ-а (словима: петхиљада деветстотина 
педесетчетири КМ и 10/100).  

Финансијске услуге, укључујући услуге које су 
повезане с управљањем депозитима, уштеђевином и 
банковним рачунима, вођењем платних трансакција, 
преносом и извршавањем доспјелих обавеза, 
уновчавањем чекова и других финансијских 
инструмената, изузев с плаћањем дугова и факторинга, 
ослобођене су од плаћања ПДВ-а, у складу са чланом 25. 
Закона о порезу на додату вриједност („Службени 
гласник БиХ“, број: 09/05, 35/05 и 100/08). 

 
Члан 3. 

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

 
Члан 4. 

 За извршење и реализацију ове Одлуке 
задужује се и овлашћује Oдјељење за финансије 
Општинске управе 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 банкарских услуга – 
провизија банке у платном промету за 2022. годину 
покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-3-1/22 од 12.01.2022. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са чланом 
90. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник 
БиХ“, број: 39/14), а који се односи на поступак Директног 
споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 6.000,00 КМ, без урачунатог 
ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен је путем 
електронске поште понуђачу „НАША БАНКА“ а.д. 
БИЈЕЉИНА, 12.01.2022. 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. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање поступка 
јавне набавке услуга израде и штампања Билтена 
општине Лопаре за 2021. годину, према ЈРЈН 79810000-
5, услуге штампања. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава потребних 
за реализацију јавне набавке износи 1.480,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I ове 
Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре за 2022. 
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: 02/5-404-5-1/22    Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 18.01.2022. године    Радо Савић, с.р. 
________________________________________________
27.                             
            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 
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(„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, д о н о с и    
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке 

  
I 

Овом Одлуком одобрава се покретање поступка јавне 
набавке радова на изградњи приступног пута туристичко 
– рекреативно – излетничком центру „Бусија“ (Мајевица), 
општина Лопаре, према ЈРЈН: 45000000-7 Грађевински 
радови и 45233120-6 Грађевински радови на цести. 
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 247.863,25 КМ, без урачунатог ПДВ-
а, односно 290.000,00 КМ (са урачунатим ПДВ-ом). 
Финансијска средства за реализацију предметне набавке 
одобрена су од стране ЈП „Путеви Републике Српске“ 
д.о.о. Бања Лука, у складу са Одлуком Владе Републике 
Српске, број: 04/1-012-2-3525/21 од 25.11.2021. године. 
 

III 
Поступак јавне набавке ће се провести 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: 02/5-404-6-1/22           Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 20.01.2022. године           Радо Савић, с.р. 
________________________________________________
                                              
   
    
28. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 

Број: 02/5-404-5-4/22 
Датум, 21.01.2022. године 
 
 На основу члана 64. став (1) тачка б) и члана 
70. став (1) Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези са чланом 6. 
Правилника о поступку директног споразума („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 12/15), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку јавне набавке услуга израде и 

штампања Билтена општине Лопаре за 2021. годину, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО 
С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА НОВИНСКО – 
ИЗДАВАЧКО, ГРАФИЧКУ ДЈЕЛАТНОСТ „ДНЕВНЕ 
НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ“ БАЊА ЛУКА д.о.о. након 
разматрања достављене Понуде понуђача, број: 01-22/22 
од 19.01.2022. године, која је у Уговорном органу 
запримљена дана 21.01.2022. године у 09:35h и 
протоколисана под бројем 02/5-229. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 1.480,00 
КМ, без ПДВ-а, односно 1.731,60 КМ, са урачунатим ПДВ-
ом (словима: једнахиљадаседамстотинатридесетједна 
КМ и 60/100).  
 

Члан 3. 
Приједлог уговора о набавци доставиће се на 

потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове Одлуке. 
 

Члан 4. 
За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује Кабинет начелника општине. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке услуга израде и 
штампања Билтена општине Лопаре за 2021. годину, 
покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-5-1/22 од 18.01.2022. 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 1.480,00 КМ, без урачунатог 
ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен је путем 
електронске поште понуђачу ДРУШТВО С 

http://www.ejn.gov.ba/
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ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА НОВИНСКО – 
ИЗДАВАЧКО, ГРАФИЧКУ ДЈЕЛАТНОСТ „ДНЕВНЕ 
НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ“ БАЊА ЛУКА д.о.о. дана, 
18.01.2022. 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. 
________________________________________________
      
29. 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
        Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-97-11/21 
Датум; 24.01.2022. 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 
канцеларијског материјала и тонера за 

потребе Општинске управе општине Лопаре 
 
I 

           Прихвата се Препорука Комисије за 
јавне набавке, број: 02/5-404-97-10/21 од 
21.01.2022. године да се уговор за набавку 
робе - Набавка и испорука канцеларијског 
материјала и тонера за потребе Општинске 
управе општине Лопаре, додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ДЕФТЕР“ САРАЈЕВО, на 
основу понуде, број: 27-12-2/21 од 27.12.2021. 
године. 
 

II 
          Укупна вриједност предметне набавке 
износи 14.750,95 КМ, без урачунатог ПДВ-а, 
односно 17.258,61 КМ са урачунатим ПДВ-ом 
(седамнаестхиљададвијестотинепедесетосам 

КМ и 61/100).  
 

III 
           Изабрани понуђач дужан је да у року од 
5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке 
достави оригинале или овјерене копије 
документације којом потврђује вјеродостојност 
достављених изјава и испуњеност услова из 
члана 47. став (1) тачка а) и члана 45. став (1) 
тачке од а) до д), а у вези става (2) истог члана 
Закона о јавним набавкама БиХ. Докази које 
доставља изабрани понуђач не могу бити 
старији од 3 (три) мјесеца, рачунајући од 
момента предаје понуде.  
 

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

 
V 

          Ова Одлука ступа на снагу 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 канцеларијског материјала и тонера 
за потребе Општинске управе општине 
Лопаре, покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-97-1/21 
од 14.12.2021. године. 
           Јавна набавка проведена је путем 
Отвореног поступка, уз предвиђено провођење 
е-аукције. 
            Обавјештење о јавној набавци, број: 15-
1-1-93-3-34/21 објављено је на Порталу јавних 
набавки дана 14.12.2021. године. 
             Сажетак Обавјештења о набавци 
објављен је у „Службеном гласнику БиХ“, број: 
76/21 од 17.12.2021. године.  
              Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 13.675,21 КМ, без ПДВ-а. 
             Уговорни орган објавио је Тендерску 
документацију на Порталу јавних набавки, 
дана 14.12.2021. године.  
         Тендерску документацију са Портала 
јавних набавки преузело је укупно 13 
(тринаест) понуђача.  
          Комисија за јавне набавке именована је 
Рјешењем Начелника општине, број: 02/5-404-
97-3/21 од 30.12.2021. године, са задатком да 
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проведе поступак јавне набавке у складу са 
Законом о јавним набавкама БиХ, те да 
Препоруку Начелнику општине за доношење 
одлуке о резултату поступка јавне набавке. 
На адресу Уговорног органа благовремено су 
пристигле 3 (три) понуде и то: 

- „AERO-EXCLUSIVE“ Д.О.О. САРАЈЕВО  
- „ДЕФТЕР“ Д.О.О. САРАЈЕВО  
- „INFOCOMP“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 

Комисија је извршила провјеру комплетности и 
исправности понуда, на начин да су 
провјерени начин увезивања, примјена 
прописане форме докумената који су саставни 
дио понуде, потпис понуде и овјера, те је 
извршен преглед и провјера образаца и свих 
осталих докумената. На основу извршене 
провјере Комисија је утврдила сљедеће:  

 Понуде понуђача „Aero-Exclusive“ д.о.о. 
Сарајево и „Дефтер“ д.о.о. Сарајево су 
прихватљиве према облику, садржају и 
потпуности, достављене су на начин и у року 
који је одређен тендерском документацијом и 
садрже све тражене доказе. 

 Понуда понуђача „Infocomp“ д.о.о. 
Бијељина је оцијењена као неприхватљива 
из сљедећих разлога: 
 Образац за понуду – Анекс 2. није 

попуњен у складу са условима из Тендерске 
документације. Наведени понуђач је пропустио 
да у наведеном Обрасцу, дио „Изјава 
понуђача“, на редном броју 3. „Цијена понуде“ 
наведе валуту за предложене цијене. Понуђач 
је пропустио да наведе валуту и код цијене 
понуде са ПДВ-ом која се уписује словима. 
Тачком 4.5. Тендерске документације је 
прописано да се цијена понуде изражава у 
конвертибилним маркама, а што наведени 
понуђач није урадио. 
 У оквиру Анекса 3. – Образац за цијену 

понуде – робе, стр. 14. понуђач је вршио 
исправке. Исправка је вршена на начин који 
није у складу са чланом 18. став (1) тачка м) 
Упутства за припрему модела тендерске 
документације и понуда и тачком 4.2.3. 
Тендерске документације „...Исправке вршити 
на сљедећи начин: неизбрисивом тинтом, 
једном линијом прецртати број или текст који 
се исправља, поред кога извршити нови упис, 
ставити потпис и печат понуђача са датумом 
исправке (нпр. 23,81 нови упис 23,88; потпис и 
овјера отиском печата понуђача и датум 
исправке; или садршај нови упис садржај, 
потпис понуђача, отисак печата понуђача и 
датум исправке), у супротном понуда ће бити 
одбачена“. Наведени понуђач је исправку 
извршио коректурним лаком, тачније 
првобитни текст је обрисао коректурним 
лаком, чиме исправљене податке није учинио 
видљивим. 
         Тендерском документацијом је 
предвиђено провођење Е – аукције. Комисија 

за јавне набавке је заказала Е – аукцију за дан, 
20.01.2022. године са почетком у 11h. 
На Е-аукцију су путем Портала јавних набавки 
позвана оба квалификована понуђача. 
Након проведене Е – аукције, која је трајала од 
11:00

h
 до 11:15

h
 са Портала Е – набавке 

преузет је Извјештај о току и завршетку Е – 
аукције који садржи коначну ранг листу 
понуђача који су учествовали на Е – аукцији, 
како слиједи: 

       

Р. 
бр
. 

Назив / име понуђача 

Цијена 
(без ПДВ-а) 

након е-
аукције 

Проценат 
умањења 

укупне 
цијене 
након 

завршене 
Е - 

аукције 

1)  
„ДЕФТЕР“ Д.О.О. 
САРАЈЕВО 14.750,95 КМ 0% 

2)  
„AERO-EXCLUSIVE“ 
Д.О.О. САРАЈЕВО 18.887,96 КМ 0% 

 
По окончању е-аукције и преузетог извјештаја Комисија 
за јавне набавке извршила је анализу цијена постигнутих 
након е-аукције. На основу креиране ранг – листе 
понуђача који су учествовали на е-аукцији, утврђено је да 
понуђачи нису мијењали цијене и да су цијене остале 
идентичне цијенама наведеним у достављеним 
понудама понуђача. На основу Извјештаја о току и 
завршетку е-аукције јасно је да је Понуђач „Дефтер“ 
д.о.о. Сарајево представљен као понуђач чија је понуда 
оцијењена као најповољнија. Цијена његове понуде 
износи 14.750,95 КМ, без ПДВ-а, што је за 1.075,74 КМ 
(без ПДВ-а), више у односу на процијењену вриједност 
набавке. Процијењена вриједност јавне набавке износи 
13.675,21 КМ (без ПДВ-а). Комисија за јавне набавке је 
дана 21.01.2022. године Одјељењу за финансије 
Општинске управе општине Лопаре упутила Захтјев за 
издвајање додатних средства, број: 02/5-404-97-8/21 од 
20.01.2022. године. Одјељење за финансије доставило је 
дана 21.01.2022. године Обавјештење, број: 06/1-40-сл 
од 21.01.2022. године у коме се наводи да се у буџету 
општине Лопаре за 2022. годину могу издвојити додатна 
средства за потребе предметне набавке. 
Комисија за јавне набавке сачинила је Записник о 
прегледу и оцјени понуда, број: 02/5-404-97-9/21 од 
21.01.2022. године који је заједно са Препоруком о 
избору најповољнијег понуђача (Извјештај о раду), број: 
02/5-404-97-10/21 од 21.01.2022. године доставила 
Начелнику општине. 
У поступку по извјештају о раду је утврђено да је 
Комисија за јавне набавке благовремено и правилно 
извршила отварање и оцјену понуда и о томе сачинила 
одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће: 

 да је укупан број пристиглих понуда 3 (три); 

 да је благовремено запримљено 3 (три) понуде; 

 да је неблаговремено запримљено 0 (нула) 
понуда; 
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 Понуде понуђача „Aero-Exclusive“ д.о.о. Сарајево 
и „Дефтер“ д.о.о. Сарајево испуњавају све 
услове тражене у тендерској документацији и 
исте могу бити предмет вредновања; 

 Понуда понуђача „Infocomp“ д.о.о. Бијељина не 
испуњава услове тражене тендерском 
документацијом, због чега је оцијењена као 
неприхватљива. 

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.  
Из наведених разлога, примјеном одредби члана 64. став 
(1) тачка б) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14) одлучено је као у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Сваки понуђач који има легитимни интерес у предметном 
поступку јавне набавке, а који сматра да је Уговорни 
орган у току поступка прекршио једну или више одредби 
Закона о јавним набавкама има право уложити жалбу у 
писаној форми у року од 10 (десет) дана од дана пријема 
ове Одлуке, у складу са чланом 99. и 101. Закона о 
јавним набавкама. 
         
        Н А Ч Е Л Н И К 
               Радо Савић, с.р.                         
            
Доставити: 

1. „Aero-Exclusive“ д.о.о. Сарајево, 
2. „Дефтер“ д.о.о. Сарајево, 
3. „Infocomp“ д.о.о. Бијељина, 
4. Евиденцији и 
5. Архиви. 

________________________________________________ 
 
30. 

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 капије од инокс челика за гробље 
„Виногради“ у мјесној заједници Пирковци, 
према ЈРЈН 44000000-0, Грађевинске 
конструкције и материјали; помоћни производи 
у грађевинарству (осим електричних апарата). 
. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 2.593,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2022. 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: 02/5-404-7-1/22       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 24.01.2022. године  Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
31. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-7-4/22 
Датум, 26.01.2022. 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 
 



Страна 22                            Службени гласник општине Лопаре – број:  1/22              01.03.2022. 

 

Члан 1. 
У поступку јавне набавке материјала за 

потребе израде капије од инокс челика за 
гробље „Виногради“ у мјесној заједници 
Пирковци, одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „GOLDEN BAU“ ЛОПАРЕ, 
након разматрања достављене Понуде 
понуђача, број: 3/22 од 26.01.2022. године, која 
је у Уговорном органу запримљена дана 
26.01.2022. године у 11:50

h
 и протоколисана 

под бројем 02/5-289. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

2.593,00 КМ, без ПДВ-а, односно 3.033,81 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
трихиљадетридесеттри КМ и 81/100).  
 

Члан 3. 
Приједлог уговора о набавци 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке материјала за 
потребе израде капије од инокс челика за 
гробље „Виногради“ у мјесној заједници 
Пирковци, покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-7-1/22 
од 24.01.2022. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 2.593,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „GOLDEN BAU“ ЛОПАРЕ, 
24.01.2022. 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. 
________________________________________
           
32. 

На основу члана 18. став (1) и члана 
90. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези са чланом 
9. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине 
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 2022. 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“. 
 
 



Страна 23                            Службени гласник општине Лопаре – број:  1/22              01.03.2022. 

 

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

 
 

Број: 02/5-404-8-1/22       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 27.01.2022. године  Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
33.   

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање поступка 
јавне набавке услуга оглашавања и објављивања 
информација о активностима рада начелника Општине и 
Скупштине општине Лопаре путем портала, према ЈРЈН 
79340000-9 – Услуге оглашавања и маркетинга. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава потребних 
за реализацију јавне набавке износи 2.850,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I ове 
Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре за 2022. 
годину, са буџетске позиције 412700 – „Услуге 
информисања“. 
 

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: 02/5-404-9-1/22      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 27.01.2022. године      Радо Савић, с.р. 

________________________________________________
                             
34. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање поступка 
јавне набавке услуга израде ревидованог пројекта за 
постављање саобраћајне сигнализације и опреме пута у 
зонама школа ОШ „Свети Сава“ у Лопарама и ОШ 
„Доситеј Обрадовић“ у Корају, према ЈРЈН 71242000-6– 
Израда пројекта и нацрта, процјена трошкова. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава потребних 
за реализацију јавне набавке износи 975,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I ове 
Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре за 2022. 
годину, позиција 412700 - „Израда пројектне 
документације“. 
 

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: 02/5-404-10-1/22      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 27.01.2022. године      Радо Савић, с.р. 
________________________________________________
35.                             
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-10-2/22 



Страна 24                            Службени гласник општине Лопаре – број:  1/22              01.03.2022. 

 

Датум, 28.01.2022. 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 прихватању понуде – приједлога цијене у 

поступку директног споразума 
 

Члан 1. 
Прихвата се понуда - приједлог цијене 

понуђача „HKP Consulting“ д.о.о. Бања Лука, 
број: 049/22 од 27.01.2021. године у поступку 
јавне набавке путем директног споразума 
„Услуге израде ревидованог пројекта за 
постављање саобраћајне сигнализације и 
опреме пута у зонама школа ОШ „Свети 
Сава“ у Лопарама и ОШ „Доситеј 
Обрадовић“ у Корају“. 

  
Члан 2. 

Укупна вриједност предметне набавке 
износи 975,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.140,75 
КМ са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
једнахиљадастотинучетрдесет КМ и 75/100).  
 

Члан 3. 
 Са понуђачем из члана 1. ове Одлуке 
неће се закључивати уговор, него ће се 
поступак окончати прилагањем рачуна, 
односно друге одговарајуће документације за 
плаћање, у складу са чланом 7. став (1) 
Правилника о поступку директног споразума 
општине Лопаре. 

 
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 услуга израде 
ревидованог пројекта за постављање 
саобраћајне сигнализације и опреме пута у 
зонама школа ОШ „Свети Сава“ у Лопарама и 

ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Корају покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-10-1/22 од 27.01.2022. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 975,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 
 Након испитивања тржишта, дана 
27.01.2022. године путем електронске поште 
упућен је писмени захтјев за достављање 
понуде - приједлога цијене понуђачу „HKP 
Consulting“ д.о.о. Бања Лука. Наведени 
понуђач је истога дана (путем електронске 
поште) доставио своју понуду – приједлог 
цијене и иста се прихвата у цјелости, те је 
одлучено као у диспозитиву. 
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 
   Радо Савић, с.р. 
_______________________________________
                    
36. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА    

 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-8-4/22 
Датум, 31.01.2022. 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: 05-01/22 од 28.01.2022. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана 31.01.2022. године у 
13:50h и протоколисана под бројем 02/5-345. 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 5.850,00 

КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 6.845,00 КМ, са 
урачунатим ПДВ-ом (словима: шестхиљада осамстотина 
четрдесетпет КМ и 00/100).  
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Члан 3. 
Приједлог уговора о набавци доставиће се на 

потпис изабраном понуђачу из члана 1. ове Одлуке. 
 

Члан 4. 
За извршење ове Одлуке задужује се и 

овлашћује 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-
404-8-1/22 од 27.01.2022. 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 путем 
електронске поште упућен је понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „GREGO – GTP“ 
КАЛЕСИЈА, 27.01.2022. 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. 
________________________________________________
       
37. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-11-4/22 
Датум, 04.02.2022. године 
 На основу члана 64. став (1) тачка б) и 
члана 70. став (1) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), Начелник општине 

Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку јавне набавке услуга 

снимања документарног филма којим ће бити 
представљени привредни потенцијали, 
култура, спорт, културно – историјско наслеђе 
и туризам општине Лопаре, одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу ЗАНАТСКА РАДЊА 
„МЦСТУДИОБН“ Жељко Цвијетиновић с.п. 
БИЈЕЉИНА, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 01-2/22 од 03.02.2022. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана 03.02.2022. године у 12:49

h
 и 

протоколисана под бројем 02/5-431. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а (словима: 
петхиљада КМ и 00/100). Изабрани понуђач 
није у систему ПДВ – а. 
 

Члан 3. 
Приједлог уговора о набавци 

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

 
Члан 4. 

За извршење ове Одлуке задужује се и 
овлашћује Кабинет начелника општине 
Лопаре. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке услуга 
снимања документарног филма којим ће бити 
представљени привредни потенцијали, 
култура, спорт, културно – историјско наслеђе 
и туризам општине Лопаре, покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-11-1/22 од 02.02.2022. 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 5.000,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде путем 
електронске поште упућен је понуђачу 
ЗАНАТСКА РАДЊА „МЦСТУДИОБН“ Жељко 
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Цвијетиновић с.п. БИЈЕЉИНА, 02.02.2022. 
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. 
________________________________________
       
38. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке услуга снимања 
документарног филма којим ће бити 
представљени привредни потенцијали, 
култура, спорт, културно – историјско наслеђе 
и туризам општине Лопаре, према ЈРЈН 
92100000-2 – Услуге у области 
кинематографских филмова и видео - 
филмова. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2022. 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: 02/5-404-11-1/22       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 02.02.2022. године  Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
39. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке радова на изградњи 
обалоутврде на ријеци Јањи, локалитет поред 
куће Боће Богдановића у насељеном мјесту 
Прибој, општина Лопаре, према ЈРЈН 
45243000-2 – Радови на заштити обале. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.999,64 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2022. 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 
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 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: 02/5-404-12-1/22         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 02.02.2022. године    Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
40. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-9-4/22 
Датум, 02.02.2022. године 
 
 На основу члана 64. став (1) тачка б) и 
члана 70. став (1) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку јавне набавке услуга 

оглашавања и објављивања информација о 
активностима рада начелника Општине и 
Скупштине општине Лопаре путем портала, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
„MACRO MEDIA HOLDING“ ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БАЊА 
ЛУКА, након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 017/22 од 28.01.2022. године, 
која је у Уговорном органу запримљена дана 
02.02.2022. године у 10:31

h
 и протоколисана 

под бројем 02/5-396. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

2.850,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а (словима: 
двијехиљадеосамстотинапедесет КМ и 
00/100). Изабрани понуђач није ПДВ обвезник. 

 
 

Члан 3. 
Приједлог уговора о набавци 

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

 
Члан 4. 

За извршење ове Одлуке задужује се и 
овлашћује Кабинет начелника општине 
Лопаре. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке услуга 
оглашавања и објављивања информација о 
активностима рада начелника Општине и 
Скупштине општине Лопаре путем портала, 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-9-1/22 од 
27.01.2022. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава за 
реализацију јавне набавке је 2.850,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде путем 
електронске поште упућен је понуђачу 
„MACRO MEDIA HOLDING“ ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БАЊА 
ЛУКА, 27.01.2022. године. 
 
 На основу члана 64. став (1) тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став (2) Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача која у 
формалном, правном и економском погледу 
одговара захтјевима Уговорног органа, 
одлучено је као у диспозитиву. 
 
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 
   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
           
 
 
 
 
41. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-12-4/22 
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Датум, 04.02.2022. године   
      
 На основу члана 64. став (1) тачка б) и 
члана 70. став (1) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке радова на 

изградњи обалоутврде на ријеци Јањи, 
локалитет поред куће Боће Богдановића у 
насељеном мјесту Прибој, општина Лопаре 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
ЛОПАРЕ, након разматрања достављене 
Понуде Понуђача, број: 10/22 од 03.02.2022. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана 03.02.2022. године у 13:40

h
 и 

протоколисана под бројем: 02/5-446. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.999,64 КМ без ПДВ-а, односно 7.019,58 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљададеветнаест КМ и 58/100).  
 

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 Општинске 
управе општине Лопаре. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке радова на 
изградњи обалоутврде на ријеци Јањи, 
локалитет поред куће Боће Богдановића у 
насељеном мјесту Прибој, општина Лопаре 

покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-12-1/22 од 
02.02.2022. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке је 
5.999,64 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде путем 
електронске поште упућен је Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, 
дана 02.02.2022. 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. 
________________________________________
                    
42. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке услуга геодетског 
снимања, према ЈРЈН 71250000-5 и то:  

 геодетско снимање пута, дионица од 
Ракића – главни магистрални пут до 
раскрснице у Ливадама, дужине од 
2.310 m са вертикалном и 
хоризонталном преставом терена за 
потребе пројектовања Главног пројекта 
Ракићи – Бусија; 
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 геодетско снимање клизишта на к.п. бр. 
2300, 2298/2, 2298/1 и 2297/1, К.О. 
Подгора, за потребе пројекта санације. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2022. 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: 02/5-404-13-1/22        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 07.02.2022. године   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
43. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-13-4/22 
Датум, 09.02.2022. године 
 
 На основу члана 64. став (1) тачка б) и 
члана 70. став (1) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
Члан 1. 

У поступку јавне набавке услуга 
геодетског снимања, и то: 

 геодетско снимање пута, дионица од 
Ракића – главни магистрални пут до 

раскрснице у Ливадама, дужине од 2.310 m са 
вертикалном и хоризонталном преставом 
терена за потребе пројектовања Главног 
пројекта Ракићи – Бусија; 

 геодетско снимање клизишта на к.п. бр. 
2300, 2298/2, 2298/1 и 2297/1, К.О. Подгора, за 
потребе пројекта санације, одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА 
УСЛУГЕ И ПРОМЕТ „ГЕОМАТИК“ 
БИЈЕЉИНА, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 03-100-01-02/2022 од 
08.02.2022. године, која је у Уговорном органу 
запримљена дана 08.02.2022. године у 10:55

h
 и 

протоколисана под бројем 02/5-546. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

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

Члан 3. 
Приједлог уговора о набавци 

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

 
Члан 4. 

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

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке услуга 
геодетског снимања, покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-13-1/22 од 07.02.2022. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УСЛУГЕ И ПРОМЕТ 
„ГЕОМАТИК“ БИЈЕЉИНА, 07.02.2022. 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 
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гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача која у 
формалном, правном и економском погледу 
одговара захтјевима Уговорног органа, 
одлучено је као у диспозитиву. 
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 
   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
           
44. 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
        Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-96-9/21 
Датум; 14.02.2022. године 
 
На основу члана 64. став (1) тачка б) и члана 
70. став (1) и (3) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 36. став (1) Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16) и Препоруке Комисије за јавне 
набавке, Начелник општине Лопаре, д о н о с и  

 
О  Д  Л  У  К  У 

о избору најповољнијег понуђача у поступку 
јавне набавке радова 

 
I 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне 
набавке, број: 02/5-404-96-8/21 од 11.02.2022. 
године да се уговор за набавку радова на 
уређењу и асфалтирању приступног пута и 
платоа код Спомен обиљежја „Удружење 
ветерана гарда Пантери“ у насељеном мјесту 
Прибој, засеок „Пањик“ – општина Лопаре 
додијели групи понуђача „БИЈЕЉИНА ПУТ“ 
Д.О.О. БИЈЕЉИНА (представник групе) и 
„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ (члан 
групе), на основу Понуде број: 1/22 од 
04.01.2022. године. 
 

II 
Укупна вриједност предметне набавке, након 
проведене е-аукције, износи 194.597,00 КМ, 
без урачунатог ПДВ-а, односно 227.678,49 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (двијестотине двадесет 
седамхиљадашестстотинаседамдесетосам КМ 
и 49/100). 

III 
Изабрани понуђач - група понуђача 
„БИЈЕЉИНА ПУТ“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 
(представник групе) и „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
Д.О.О. ЛОПАРЕ (члан групе) обавезан је да 

уговорном органу достави: 

- оригинал или овјерене копије 
докумената којима потврђује 
вјеродостојност достављених изјава и 
испуњеност услова из члана 45. став 
(1) тачке од а) до д), а у вези става (2) 
истог члана Закона о јавним набавкама 
БиХ (за сваког члана групе 
појединачно), а у складу са захтјевима 
из тачке 3.2. тендерске документације, 
најкасније у року од 5 дана од дана 
пријема ове Одлуке; 

- оригинал или овјерене копије 
докумената којима потврђује 
вјеродостојност достављених изјава и 
испуњеност услова из члана 47. став 
(1) тачке а) и ц) Закона о јавним 
набавкама БиХ, а у складу са 
захтјевима из тачке 3.4. тендерске 
документације, најкасније у року од 5 
дана од дана пријема ове Одлуке. 

 
IV 

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

 
V 

Ова Одлука ступа на снагу протеком жалбеног 
рока, односно по доношењу одлуке по 
изјављеној жалби и биће објављена у 
„Службеном гласнику општине Лопаре“ и на 
web-страници, истовремено с упућивањем 
понуђачима који су учествовали у поступку 
јавне набавке, у складу са чланом 70. став (6) 
Закона о јавним набавкама БиХ. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Поступак јавне набавке радова на уређењу и 
асфалтирању приступног пута и платоа код 
Спомен обиљежја „Удружење ветерана гарда 
Пантери“ у насељеном мјесту Прибој, засеок 
„Пањик“ – општина Лопаре, покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-96-1/21 од 13.12.2021. године. 
Јавна набавка проведена је путем Отвореног 
поступка, уз предвиђено провођење е-аукције. 
Обавјештење о јавној набавци, број: 15-1-3-92-
3-33/21 објављено је на Порталу јавних 
набавки дана 13.12.2021. године. 
Сажетак Обавјештења о набавци објављен је у 
„Службеном гласнику БиХ“, број: 76/21 од 
17.12.2021. године.  
Процијењена вриједност јавне набавке износи 
196.581,20 КМ, без ПДВ-а. 
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Уговорни орган објавио је Тендерску 
документацију на Порталу јавних набавки, 
дана 13.12.2021. године.  
Тендерску документацију са Портала јавних 
набавки преузело је укупно 9 (девет) понуђача.  
Комисија за јавне набавке именована је 
Рјешењем Начелника општине, број: 02/5-404-
96-3/21 од 04.01.2022. године, са задатком да 
проведе поступак јавне набавке у складу са 
Законом о јавним набавкама БиХ, те да 
Препоруку Начелнику општине за доношење 
одлуке о избору најповољнијег понуђача или 
одлуке о поништењу поступка јавне набавке. 
На адресу Уговорног органа благовремено су 
пристигле 4 (четири) понуде и то: 

- „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ Д.О.О. ЧЕЛИЋ  
- „БИЈЕЉИНА ПУТ“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 

И „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ 
(група понуђача) 

- „ЈОВИЋ С&Д“ Д.О.О. УГЉЕВИК И 
„ПАПИЛОН“ Д.О.О. ЧЕЛИЋ (група 
понуђача) 

- „GALAX-NISKOGRADNJA“ Д.Д. БРЧКО 
Комисија је извршила јавно отварање 
пристиглих понуда, дана 04.01.2022. године у 
11:30

h 
уз присуство представника понуђача 

„Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко и „Јовић С&Д“ 
д.о.о. Угљевик. Записник о отварању понуда је 
благовремено достављен свим понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне набавке. 
Комисија је извршила провјеру комплетности и 
исправности понуда на начин да су провјерени 
начин увезивања, примјена прописане форме 
докумената који су саставни дио понуда, 
потпис понуде и овјере, те је извршен преглед 
и провјера образаца и свих осталих 
докумената. На основу извршене провјере 
Комисија је утврдила сљедеће:  

 Понуде понуђача „Араповац путеви“ 
д.о.о. Челић, групе понуђача „Бијељина пут“ 
д.о.о. Бијељина и „Интеграл МЦГ“ д.о.о. 
Лопаре, групе понуђача „Јовић С&Д“ д.о.о. 
Угљевик и „Папилон“ д.о.о. Челић и понуђача 
„Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко су 
прихватљиве према облику, садржају и 
потпуности, достављене су на начин и у року 
који је одређен тендерском документацијом и 
садрже све тражене доказе. 
Тендерском документацијом је предвиђено 
провођење Е – аукције. Комисија за јавне 
набавке је заказала Е – аукцију за дан 
10.02.2022. године са почетком у 14:00

h
. 

На Е-аукцију су путем Портала јавних набавки 
позвани сви квалификовани понуђачи. 
Након проведене Е – аукције, која је трајала од 
14:00

h
 до 14:19

h
 са Портала Е – набавке 

преузет је Извјештај о току и завршетку Е – 
аукције који садржи коначну ранг листу 
понуђача који су учествовали на Е – аукцији. 
Након преузетог Извјештаја о току и завршетку 
Е - аукције Комисија за јавне набавке сачинила 

је Записник о прегледу и оцјени понуда, број: 
02/5-404-96-7/21 од 11.02.2022. године који је 
заједно са Препоруком о избору најповољнијег 
понуђача (Извјештај о раду), број: 02/5-404-96-
8/21 од 11.02.2022. 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 4 
(четири); 

 да је благовремено запримљено 4 
(четири) понуде; 

 да је неблаговремено запримљено 0 
(нула) понуда; 

 Понуде понуђача „Араповац путеви“ 
д.о.о. Челић, групе понуђача „Бијељина 
пут“ д.о.о. Бијељина и „Интеграл МЦГ“ 
д.о.о. Лопаре, групе понуђача „Јовић 
С&Д“ д.о.о. Угљевик и „Папилон“ д.о.о. 
Челић и понуђача „Galax-Niskogradnja“ 
д.д. Брчко испуњавају све услове 
тражене тендерском документацијом и 
исте могу бити предмет вредновања. 

У поступку доношења ове Одлуке посебно су 
цијењене чињенице да је Комисија правилно и 
потпуно извршила оцјену квалификованости 
понуђача, те оцјену приспјелих понуда, сходно 
критеријима из Тендерске документације. 
У поступку оцјене проведеног поступка 
Начелник општине није нашао пропусте, нити 
разлоге који би били основ за неприхватање 
Препоруке Комисије за јавне набавке. 
Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија 
у свему правилно поступила, те да је избор 
најповољнијег понуђача извршен у складу са 
Законом о јавним набавкама, подзаконским 
актима, интерним актима и Тендерском 
документацијом. Увидом у приложену 
документацију неспорно је да је изабрани 
понуђач, након проведене Е – аукције, најбоље 
оцијењен због најниже цијене, како слиједи: 

 

Р. 
бр. 

Назив / име 
понуђача 

Цијена 
(без ПДВ-а) 

након  
завршене Е 

- аукције 

Проценат 
умањења 

укупне 
цијене 
након 

завршене 
Е - аукције 

1)  

„Бијељина 
пут“ д.о.о. 
Бијељина и 
„Интеграл 
МЦГ“ д.о.о. 
Лопаре 

194.597,00 
КМ 0,2%

 

2)  
„Galax-
Niskogradnja

194.792,52 
КМ 0,9% 
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“ д.д. Брчко 

3)  

„Јовић С&Д“ 
д.о.о. 
Угљевик и 
„Папилон“ 
д.о.о. Челић 

231.668,00 
КМ 0% 

4)  
„Араповац 
Путеви“ 
д.о.о. Челић 

255.667,00 
КМ 0% 

 
Из наведених разлога, примјеном одредби 
члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), одлучено је као у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Сваки понуђач који има легитимни интерес у 
предметном поступку јавне набавке, а који 
сматра да је Уговорни орган у току поступка 
прекршио једну или више одредби Закона о 
јавним набавкама има право уложити жалбу у 
писаној форми у року од 10 (десет) дана од 
дана пријема ове Одлуке, у складу са чланом 
99. и 101. Закона о јавним набавкама. 

 
         
        Н А Ч Е Л Н И К 
                Радо Савић, с.р.              
                      
Доставити: 
 

1. „Араповац путеви“ д.о.о. Челић, 
2. „Бијељина пут“ д.о.о. Бијељина, 
3. „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре, 
4. „Јовић С&Д“ д.о.о. Угљевик, 
5. „Папилон“ д.о.о. Челић, 
6. „Galax-Niskogradnja“ д.д. Брчко, 
7. Евиденцији и 
8. Архиви 

________________________________________ 
 
45. 

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

 
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке радова на санацији 
учионице ОШ „Свети Сава“ Лопаре, подручно 

одјељење Мачковац, према ЈРЈН 45214200-2, 
грађевински радови на школским зградама. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.996,61 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2022. 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: 02/5-404-14-1/22         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 14.02.2022. године     Радо Савић, с.р 
________________________________________________
                              
46. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-14-4/22 
Датум, 16.02.2022. године   
      
 
 На основу члана 64. став (1) тачка б) и 
члана 70. став (1) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке радова на санацији 

учионице ОШ „Свети Сава“ Лопаре, подручно 
одјељење Мачковац одлучено је да се уговор 
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додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, након 
разматрања достављене Понуде Понуђача, 
број: 13/22 од 14.02.2022. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана 
16.02.2022. године у 10:53

h
 и протоколисана 

под бројем: 02/5-737. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.996,61 КМ без ПДВ-а, односно 7.016,03 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљадашеснаест КМ и 03/100).  
 

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 Општинске управе 
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 учионице ОШ „Свети Сава“ Лопаре, 
подручно одјељење Мачковац покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-14-1/22 од 14.02.2022. 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 
5.996,61 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде путем 
електронске поште упућен је Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, 
дана 14.02.2022. 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. 
_______________________________________
                    
47. 

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

 
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке радова на доводу воде 
са градске водоводне мреже Прибој у 
производно – складишни објекат у Прибоју, 
према ЈРЈН 45232150-8, Радови у вези са 
цјевоводима за дистрибуцију воде. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.988,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2022. 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“. 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 

Број: 02/5-404-16-1/22       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 18.02.2022. године  Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
48.   
            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 
реконструкцији и рехабилитацији објекта ЈУ 
„Дјечији вртић Лопаре“ Лопаре, према ЈРЈН: 
45214100-1, грађевински радови на зградама 
за дјечији вртић; 45421130-4, уградња врата и 
прозора; 45443000-4, фасадни радови.  
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 
50.982,91 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
Један дио финансијских средстава за 
реализацију јавне набавке обезбијеђен је од 
стране Службе предсједника Републике 
Српске, Одлуком број: 01-2-40-3148-1/21 од 
16.12.2021. године. Други дио финансијских 
средстава обезбијеђен је из буџета општине 
Лопаре за 2022. годину, позиција 511 100 – 
„Подршка пројектима капиталних инвестиција“, 
на основу Одлуке Скупштине општине Лопаре, 
број: 01/1-022-1-3/22 од 18.02.2022. године. 
 

III 
           Поступак јавне набавке ће се провести 
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: 02/5-404-17-1/22         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 21.02.2022. године    Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                                              
49.  
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-15-4/22 
Датум, 21.02.2022. године   
      
 На основу члана 64. став (1) тачка б) и 
члана 70. став (1) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 6. Правилника о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 12/15), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и  
 

О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке услуга медијског 

праћења и информисања у електронским 
медијима, као и оглашавање у дневним 
новинама за потребе Општинске управе 
општине Лопаре, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО 
„EURO BLIC PRESS“ д.о.о. БАЊА ЛУКА, 
након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 156/2022 од 17.02.2022. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана 21.02.2022. године у 10:40

h
 и заведена 

под бројем 02/5-787. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

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

http://www.ejn.gov.ba/
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Члан 3. 
Приједлог уговора о набавци 

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

 
Члан 4. 

За извршење ове Одлуке задужује се и 
овлашћује Кабинет начелника општине. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке услуга 
медијског праћења и информисања у 
електронским медијима, као и оглашавање у 
дневним новинама за потребе Општинске 
управе општине Лопаре, покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-15-1/22 од 17.02.2022. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде путем 
електронске поште упућен је понуђачу 
ИЗДАВАЧКО ДРУШТВО „EURO BLIC PRESS“ 
д.о.о. БАЊА ЛУКА, дана 17.02.2021. године. 
 
 На основу члана 64. став (1) тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став (2) Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача која у 
формалном, правном и економском погледу 
одговара захтјевима Уговорног органа, 
одлучено је као у диспозитиву.  
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 
   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
50                
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 

 
Број: 02/5-404-16-4/22 
Датум, 21.02.2022. 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 доводу 

воде са градске водоводне мреже Прибој у 
производно – складишни објекат у Прибоју 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
ЛОПАРЕ, након разматрања достављене 
Понуде Понуђача, број: 15/22 од 21.02.2022. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
истога дана у 13:02

h
 и протоколисана под 

бројем: 02/5-832. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.988,00 КМ без ПДВ-а, односно 7.005,96 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљадапет КМ и 96/100).  
 

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 Општинске 
управе 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 
доводу воде са градске водоводне мреже 
Прибој у производно – складишни објекат у 
Прибоју покренут је Одлуком о покретању 
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поступка јавне набавке, број: 02/5-404-16-1/22 
од 18.02.2022. године. 
 Јавна набавка је проведена у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а који се 
односи на поступак Директног споразума. 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.988,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде путем 
електронске поште упућен је Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, 
дана 18.02.2022. 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. 
________________________________________
                    
51. 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
        Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-6-9/22 
Датум; 25.02.2022. године 
 
На основу члана 64. став (1) тачка б) и члана 
70. став (1) и (3) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези 
са чланом 36. став (1) Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/16) и Препоруке Комисије за јавне 
набавке, Начелник општине Лопаре, д о н о с и  

 
О  Д  Л  У  К  У 

о избору најповољнијег понуђача у поступку 
јавне набавке радова 

I 
Прихвата се Препорука Комисије за јавне 
набавке, број: 02/5-404-6-8/22 од 22.02.2022. 

године да се уговор за набавку радова на 
изградњи приступног пута туристичко – 
рекреативно – излетничком центру „Бусија“ 
(Мајевица), општина Лопаре додијели понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
ЛОПАРЕ, на основу Понуде број: 05/22 од 
09.02.2022. године. 
 

II 
Укупна вриједност предметне набавке, након 
проведене е-аукције, износи 247.746,70 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а, односно 289.863,64 КМ са 
урачунатим ПДВ-ом (двијестотине осамдесет 
деветхиљадаосамстотинашездесеттри КМ и 
64/100). 

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 45. став 
(1) тачке од а) до д), а у вези става (2) истог 
члана Закона о јавним набавкама БиХ. Докази 
које доставља изабрани понуђач не могу бити 
старији од 3 (три) мјесеца, рачунајући од 
момента предаје понуде. Осталу документацију 
која је тражена тендерском документацијом 
изабрани понуђач је доставио у саставу своје 
понуде чиме се ослободио обавезе накнадног 
достављања исте. 

 
IV 

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

 
V 

Ова Одлука ступа на снагу протеком жалбеног 
рока, односно по доношењу одлуке по 
изјављеној жалби и биће објављена у 
„Службеном гласнику општине Лопаре“ и на 
web-страници, истовремено с упућивањем 
понуђачима који су учествовали у поступку 
јавне набавке, у складу са чланом 70. став (6) 
Закона о јавним набавкама БиХ. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
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Поступак јавне набавке радова на изградњи 
приступног пута туристичко – рекреативно – 
излетничком центру „Бусија“ (Мајевица), 
општина Лопаре покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-6-1/22 од 20.01.2022. године. 
Јавна набавка проведена је путем Отвореног 
поступка, уз предвиђено провођење Е-аукције. 
Обавјештење о јавној набавци, број: 15-1-3-3-3-
3/22 објављено је на Порталу јавних набавки 
дана 20.01.2022. године. 
Сажетак Обавјештења о набавци објављен је у 
„Службеном гласнику БиХ“, број: 4/22 од 
28.01.2022. године.  
Процијењена вриједност јавне набавке износи 
247.863,25 КМ, без ПДВ-а. 
Уговорни орган објавио је Тендерску 
документацију на Порталу јавних набавки, дана 
20.01.2022. године.  
Тендерску документацију са Портала јавних 
набавки преузело је укупно 18 (осамнаест) 
понуђача.  
Комисија за јавне набавке именована је 
Рјешењем Начелника општине, број: 02/5-404-
6-3/22 од 09.02.2022. године, са задатком да 
проведе поступак јавне набавке у складу са 
Законом о јавним набавкама БиХ, те да 
Препоруку Начелнику општине за доношење 
одлуке о избору најповољнијег понуђача или 
одлуке о поништењу поступка јавне набавке. 
На адресу Уговорног органа благовремено су 
пристигле 4 (четири) понуде и то: 

- „ТЕХНОМЕТАЛ“ Д.О.О. ВЛАСЕНИЦА  
- „ПАПИЛОН“ Д.О.О. ЧЕЛИЋ 
- „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ  
- „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ Д.О.О. ЧЕЛИЋ  

Комисија је извршила јавно отварање 
пристиглих понуда, дана 09.02.2022. године у 
11:30h без присуства представника понуђача. 
Записник о отварању понуда је благовремено 
достављен свим понуђачима који су 
учествовали у поступку јавне набавке. 
Комисија је извршила провјеру комплетности и 
исправности понуда на начин да су провјерени 
начин увезивања, примјена прописане форме 
докумената који су саставни дио понуда, потпис 
понуде и овјере, те је извршен преглед и 
провјера образаца и свих осталих докумената. 
На основу извршене провјере Комисија је 
утврдила сљедеће:  

 Понуде понуђача „Технометал“ д.о.о. 
Власеница, „Папилон“ д.о.о. Корај – Челић, 
„Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре и „Араповац 
путеви“ д.о.о. Челић су прихватљиве према 
облику, садржају и потпуности, достављене су 
на начин и у року који је одређен тендерском 
документацијом и садрже све тражене доказе. 
Тендерском документацијом је предвиђено 
провођење Е – аукције. Комисија за јавне 
набавке је заказала Е – аукцију за дан 
21.02.2022. године са почетком у 12:00h. 
На Е-аукцију су путем Портала јавних набавки 
позвани сви квалификовани понуђачи. 
Након проведене Е – аукције, која је трајала од 
12:00h до 12:15h са Портала Е – набавке 
преузет је Извјештај о току и завршетку Е – 
аукције који садржи коначну ранг листу 
понуђача који су учествовали на Е – аукцији. 
Након преузетог Извјештаја о току и завршетку 
Е - аукције Комисија за јавне набавке сачинила 
је Записник о прегледу и оцјени понуда, број: 
02/5-404-6-7/22 од 22.02.2022. године који је 
заједно са Препоруком о избору најповољнијег 
понуђача (Извјештај о раду), број: 02/5-404-6-
8/22 од 22.02.2022. 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 4 
(четири); 

 да је благовремено запримљено 4 
(четири) понуде; 

 да је неблаговремено запримљено 0 
(нула) понуда; 

 Понуде понуђача „Технометал“ д.о.о. 
Власеница, „Папилон“ д.о.о. Корај – 
Челић, „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре и 
„Араповац путеви“ д.о.о. Челић 
испуњавају све услове тражене 
тендерском документацијом и исте могу 
бити предмет вредновања. 

У поступку доношења ове Одлуке посебно су 
цијењене чињенице да је Комисија правилно и 
потпуно извршила оцјену квалификованости 
понуђача, те оцјену приспјелих понуда, сходно 
критеријима из Тендерске документације. 
У поступку оцјене проведеног поступка 
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Начелник општине није нашао пропусте, нити 
разлоге који би били основ за неприхватање 
Препоруке Комисије за јавне набавке. 
Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у 
свему правилно поступила, те да је избор 
најповољнијег понуђача извршен у складу са 
Законом о јавним набавкама, подзаконским 
актима, интерним актима и Тендерском 
документацијом. Увидом у приложену 
документацију неспорно је да је изабрани 
понуђач, након проведене Е – аукције, најбоље 
оцијењен због најниже цијене, како слиједи: 
 

Р. 
б
р. 

Назив / име 
понуђача 

Цијена 
(без ПДВ-
а) након  

завршене 
Е - аукције 

Проценат 
умањења 

укупне 
цијене 
након 

завршене 
Е - аукције 

1)  
„Интеграл МЦГ“ 
д.о.о. Лопаре 

247.746,70 
КМ 0%

 

2)  
„Технометал“ 
д.о.о. 
Власеница 

247.858,50 
КМ 0% 

3)  
„Араповац 
Путеви“ д.о.о. 
Челић  

321.573,98 
КМ 0% 

4)  
„Папилон“ 
д.о.о. Корај - 
Челић 

335.355,25 
КМ 0% 

 

Из наведених разлога, примјеном одредби 
члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
39/14), одлучено је као у диспозитиву. 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
Сваки понуђач који има легитимни интерес у 
предметном поступку јавне набавке, а који 
сматра да је Уговорни орган у току поступка 
прекршио једну или више одредби Закона о 
јавним набавкама има право уложити жалбу у 
писаној форми у року од 10 (десет) дана од 
дана пријема ове Одлуке, у складу са чланом 
99. и 101. Закона о јавним набавкама. 
       
                                    
                                        Н А Ч Е Л Н И К 
               Радо Савић, с.р.                   
                              
Доставити: 
 

1. „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре, 

2. „Технометал“ д.о.о. Власеница, 
3. „Араповац путеви“ д.о.о. Челић, 
4. „Папилон“ д.о.о. Корај - Челић, 
5. Евиденцији и 
6. Архиви. 

__________________________________________ 
 
52. 

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

 
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке радова на санацији 
пропалог асфалтног коловоза градских улица у 
насељу Лопаре, према ЈРЈН 45453100-8, 
санацијски радови и 45233142-6, Радови на 
поправку цеста. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.995,50 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2022. 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 
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Број: 02/5-404-19-1/22         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 28.02.2022. године    Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
53.   
             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, Томић 
Жељки 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: 02/1-60/22          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 05.01.2022.      Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 

54. 
 

            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, 
Симеуновић Пери из Тобута 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: 02/1-92/22           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 11.01.2022.       Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 

55. 
            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, Сандаљ 
Александру из Лопара за трошкове лијечења. 

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

            Ова Одлука ступа на снагу даном 
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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: 02/1-194/22        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 18.01.2022.      Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
56. 
             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, Јовановић 
Веселку 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: 02/1-223/22        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 20.01.2022.     Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 

 

57. 
            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, Рикић 
Ненаду из Пушковца  за трошкове лијечења. 

 
II 
 

              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

 
III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-159/22        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 20.01.2022.      Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 

 
58. 
             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, Савић Бори 
из Пирковаца  за трошкове лијечења. 

 
II 



Страна 41                            Службени гласник општине Лопаре – број:  1/22              01.03.2022. 

 

 
             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: 02/1-236/22         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 21.01.2022.      Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
59. 
            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, Видовић 
Живану из Јабланице 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: 02/1-130/22         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 25.01.2022.      Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 

 
60. 
           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, Стевановић 
Ружи из Тобут  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: 02/1-373/22         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум:02.02.2022.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 

61. 
            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 
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I 

 
             Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, 
Максимовић Јевти  из Бобетина Брда 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: 02/1-339/22      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум:02.02.2022.         Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 

 

62. 
              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, Томић 
Љубици 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: 02/1-320/22        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум:02.02.2022.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 

 

63. 
            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, Бијелић 
Гордани 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: 02/1-179/22         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум:02.02.2022.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 

 

 

 

64. 
              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 
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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, Ђурић 
Миодрагу 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: 02/1-430/22        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум:04.02.2022.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 

 

65. 
             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, Деспотовић 
Сретену 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: 02/1-553/22         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум:08.02.2022.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
66. 
           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, Рикановић 
Јовици из Вукосаваца 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: 02/1-377/22          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум:08.02.2022.             Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
67. 
           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 
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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, Медић 
Андрији из Тобута 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: 02/1-557/22       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум:09.02.2022.         Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
87. 
              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, 
Републичкој управи за геодетске и имовинско – 
правне послове, у сврху накнаде за кориштење 
података и вршење услуга. 

 
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: 02/1-400-1/1       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум:09.02.2022.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
69. 
             На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 
I 

 
  Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Симић 
Миодрагу из Тобута 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: 02/1-652/22         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  



Страна 45                            Службени гласник општине Лопаре – број:  1/22              01.03.2022. 

 

Датум:11.02.2022.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
70. 
            На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
             Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Стевановић 
Ангелини 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: 02/1-728/22       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум:16.02.2022.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 

 
71. 
            На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
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, Савић 
Сретену из Приковаца 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: 02/1-730/22        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум:16.02.2022.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 

 

72. 
             На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 
I 

 
 Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Савић 
Јелици из Приковаца 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: 02/1-743/22      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум:17.02.2022.        Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 

 

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

 
О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 
I 

 
  Одобравају се средства, у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Стојишић 
Слободану 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: 02/1-527/22         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум:21.02.2022.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 

 

 
 
74. 
             На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 

о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
   Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Симић 
Милораду из Амајлија  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: 02/1-833/22      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум:21.02.2022.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
75. 
            На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
О Д Л У К У 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 
I 

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

 
II 
 

           За реализацију ове Oдлуке задужује се 
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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: 02/1-834/22      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум:21.02.2022.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 

 
76. 
             На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 52/14, 103/15, и 15/16), члана 67. и 88. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17) и члана 2. Одлуке 
о коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
 Одобравају се средства, у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Tасовац 
Данилу 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: 02/1-835/22      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум:21.02.2022.        Радо Савић, с.р. 

________________________________________ 

 

77. 
            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, Mусић 
Ханки из Кораја  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: 02/1-262/22        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум:23.02.2022.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 

 

78. 
           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 
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 Одобравају се средства, у износу од 
50,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, 
Републичкој управи за геодетске и имовинско – 
правне послове, у сврху накнаде за кориштење 
података и вршење услуга. 

 
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: 02/1-400-1/2       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум:25.02.2022.           Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 

79. 
           На основу члана 59. став 1. тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 
67. став 1. тачка 8. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број: 
6/17), Начелник општине Лопаре,                      
д о н о с и 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о измјенама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији радних 
мјеста Општинске управе општине Лопаре 

 
Члан 1. 

 
               У члану 42. став 1. тачка 1. подтачка 
1.6. Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста Општинске 
управе општине Лопаре  (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 14/17, 1/18, 6/18, 5/19, 
7/19, 2/20, 5/20, 6/20, 1/21, 2/21, 3/21 и 5/21), 
назив радног мјеста ''Шеф Одсјека Центра за 
услуге грађанима'' мијења се и гласи:  
 ''1.6. Шеф Одсјека Центра за услуге 
грађанима и самостални стручни сарадник за 
дијаспору''. 
 

Члан 2. 
 

 У члану 42. став 1. тачка 4. подтачка 
4.2. ''Самостални стручни сарадник за буџет'', 

број извршилаца радног мјеста се мијења и 
гласи:    
''Број извршилаца:  - 2 извршиоца''. 

 
Члан 3. 

 
              Овај Правилник 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 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

НАЧЕЛНИК 
 

Број: 02/1-014-4/22    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 21. 1. 2022.        Радо Савић, с.р. 
________________________________________
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