
 

                                                                          

                                                                                   

                                        

 

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ЛОПАРЕ 

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

 
25. март 2022.  

Л о п а р е 
 

Број: 2/22 
     

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

 

 
  

АКТИ НАЧЕЛНИКА 
 
1. 

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 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 

 
Број: 02/5-404-19-1/22  Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 28.02.2022. године   Радо Савић, с.р. 
________________________________________________ 
   
2.                     
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
  ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-18-4/22 
Датум, 28.02.2022. године 
      
   

На основу члана 64. став (1) тачка б) и 
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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 

дезинфекције објеката на подручју општине 
Лопаре, одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ДЕЗИНСЕКЦИЈА“ 
БИЈЕЉИНА, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 165/22 од 25.02.2022. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана 28.02.2022. године у 12:58

h
 и 

протоколисана под бројем 02/5-972. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.991,00 КМ, без ПДВ-а, односно 7.009,47 КМ, 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљададевет КМ и 47/100). 

 
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 Oдјељење за просторно уређење и 
стамбено – комуналне послове општине 
Лопаре. 
 

Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 Поступак јавне набавке услуга 
дезинфекције објеката на подручју општине 
Лопаре покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-18-1/22 
од 25.02.2022. 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 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ДЕЗИНСЕКЦИЈА“ 
БИЈЕЉИНА, дана 25.02.2022. 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. 
________________________________________
      
3. 

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 освјетљењу 
локалног секундарног пута ЛСП.П.09 – 
приступна цеста према циглани у насељеном 
мјесту Пирковци, општина Лопаре, према ЈРЈН 
45315600-4, радови на нисконапонским 
инсталацијама. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.124,00 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 
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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: 02/5-404-21-1/22        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 01.03.2022.              Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                             
4. 

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 
базена (чатрње) за техничку воду и кућице за 
хидрант за потребе објекта мјесне заједнице 
(дом) Пипери, према ЈРЈН 45232150-8, радови 
у вези са цјевоводима за дистрибуцију воде. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.998,50 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 

 
 

Број: 02/5-404-22-1/22       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 02.03.2022. године  Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
5.   
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-19-4/22 
Датум, 02.03.2022. 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 
пропалог асфалтног коловоза градских улица у 
насељу Лопаре одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, након 
разматрања достављене Понуде Понуђача, 
број: 19/22 од 02.03.2022. године, која је у 
Уговорном органу запримљена истога дана у 
11:58

h
 и протоколисана под бројем: 02/5-1005. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.995,50 КМ без ПДВ-а, односно 7.014,74 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљадачетрнаест КМ и 74/100).  
 

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

 
Члан 4. 

 За извршење ове Одлуке задужује се и 
овлашћује Одјељење за просторно уређење и 
стамбено – комуналне послове 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 пропалог асфалтног коловоза 
градских улица у насељу Лопаре покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-19-1/22 од 28.02.2022. 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 5.995,50 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде путем 
електронске поште упућен је Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, 
дана 28.02.2022. 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. 
________________________________________
                    
 
 
 
 

6. 
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 скенирања, 
штампања и увезивања инвестиционо – 
техничке документације, према ЈРЈН 7900000-
3, разне пословне услуге и услуге везане за 
пословање. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 2.700,00 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: 02/5-404-23-1/22        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 04.03.2022.              Радо Савић, с.р. 
________________________________________
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7. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-21-4/22 
Датум, 04.03.2022. 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 

освјетљењу локалног секундарног пута 
ЛСП.П.09 – приступна цеста према циглани у 
насељеном мјесту Пирковци, општина Лопаре 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УСЛУГЕ И ПРОМЕТ 
„ЕНЕРГО СИСТЕМ“ д.о.о. БРЧКО 
ДИСТРИКТ, након разматрања достављене 
Понуде Понуђача, број: 06-19/2022 од 
02.03.2022. године, која је у Уговорном органу 
запримљена дана 03.03.2022. године у 14:05

h
 и 

протоколисана под бројем: 02/5-1038. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.124,00 КМ без ПДВ-а, односно 5.995,08 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
петхиљададеветстотинадеведесетпет КМ и 
08/100).  
 

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 
освјетљењу локалног секундарног пута 
ЛСП.П.09 – приступна цеста према циглани у 
насељеном мјесту Пирковци, општина Лопаре 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-21-1/22 од 
01.03.2022. 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 5.124,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде путем 
електронске поште упућен је Понуђачу 
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УСЛУГЕ И ПРОМЕТ 
„ЕНЕРГО СИСТЕМ“ д.о.о. БРЧКО 
ДИСТРИКТ, дана 01.03.2022. 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. 
________________________________________
                    
8. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-22-4/22 
Датум, 04.03.2022. 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 
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Члан 1. 
У поступку набавке радова на 

изградњи базена (чатрње) за техничку воду и 
кућице за хидрант за потребе објекта мјесне 
заједнице (дом) Пипери одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА 
ГРАЂЕВИНАРСТВО И ТРГОВИНУ „РАН 
РАД“ ЛОПАРЕ, након разматрања 
достављене Понуде Понуђача, број: 03/22 од 
04.03.2022. године, која је у Уговорном органу 
запримљена истога дана у 11:36

h
 и 

протоколисана под бројем: 02/5-1058. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.998,50 КМ без ПДВ-а, односно 7.018,25 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљадаосамнаест КМ и 25/100).  
 

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 на 
изградњи базена (чатрње) за техничку воду и 
кућице за хидрант за потребе објекта мјесне 
заједнице (дом) Пипери покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-22-1/22 од 02.03.2022. 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 5.998,50 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде путем 
електронске поште упућен је Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И 
ТРГОВИНУ „РАН РАД“ ЛОПАРЕ, дана 
02.03.2022. 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. 
________________________________________
                
9. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-20-4/22 
Датум, 04.03.2022. 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 консалтинга 
и пословног савјетовања у пријави општине 
Лопаре за кредит Европске инвестиционе 
банке за потребе финансирања пројекта 
„Санација водовода Лопаре“, преко 
Министарства финансија Републике Српске, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „HAVREX“ БАЊА ЛУКА, 
након разматрања достављене понуде 
Понуђача која је у Уговорном органу 
запримљена дана 04.03.2022. године у 12:06

h
 и 

протоколисана под бројем: 02/5-1063. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 7.020,00 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљададвадесет 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 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 
консалтинга и пословног савјетовања у пријави 
општине Лопаре за кредит Европске 
инвестиционе банке за потребе финансирања 
пројекта „Санација водовода Лопаре“, преко 
Министарства финансија Републике Српске 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-20-1/22 од 
01.03.2022. 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 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „HAVREX“ БАЊА ЛУКА, 
дана 01.03.2022. 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. 
________________________________________
                    

10. 
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 санацији 
кровног покривача на објекту ЈУ „Центар за 
културу и информисање Лопаре“ у Лопарама, 
према ЈРЈН: 45212300-9, грађевински радови 
на згради за умјетност и културу и 45261210-9, 
кровопокривачки 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 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 42.735,04 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
Финансијска средства за реализацију јавне 
набавке обезбијеђена су из Буџета општине 
Лопаре за 2022. годину, са позиције 511100 – 
„Подршка пројектима капиталних инвестиција“, 
на основу Одлуке Скупштине општине Лопаре, 
број: 01/1-022-1-2/22 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 који 
уређују ову област. 
Поступак јавне набавке ће спровести Комисија 
за јавне набавке, која ће се именовати 
посебним рјешењем. 

 
IV 

Критеријум који ће се примјењивати за додјелу 
уговора је најнижа цијена понуде. 
 

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

http://www.ejn.gov.ba/
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 
Број: 02/5-404-24-1/22       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 07.03.2022.              Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                                              
11.    

На основу члана 18. став (1) и члана 
90. Закона о јавним набавкама („Службени 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке услуга утовара, одвоза 
и истовара шљаке од централног гријања са 
територије насељеног мјеста Лопаре у циљу 
уређења јавних површина и санације јавних 
објеката, према ЈРЈН 90000000-7, услуге у 
области отпадних вода, отпада, чишћења и 
животне средине. 
 

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: 02/5-404-25-1/22         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 09.03.2022. године    Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
12.   
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-23-4/22 
Датум, 09.03.2022. 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 скенирања, 

штампања и увезивања инвестиционо – 
техничке документације одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу ЈАВНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОПРИВРЕДНУ 
ДЈЕЛАТНОСТ „СПРЕЧА“ Д.Д. ТУЗЛА, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 051-01-4-440/22 од 07.03.2022. године, 
која је у Уговорном органу запримљена дана 
08.03.2022. године у 11:26

h
 и протоколисана 

под бројем: 02/5-1112. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

2.700,00 КМ без ПДВ-а, односно 3.159,00 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
трихиљадестотинупедесетдевет 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 Општинске 
управе општине Лопаре. 
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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 
скенирања, штампања и увезивања 
инвестиционо – техничке документације 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-23-1/22 од 
04.03.2022. 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 2.700,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде путем 
електронске поште упућен је Понуђачу ЈАВНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОПРИВРЕДНУ 
ДЈЕЛАТНОСТ „СПРЕЧА“ Д.Д. ТУЗЛА, дана 
04.03.2022. 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. 
________________________________________
                    
13. 

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 
плутајуће конзолне платформе на језеру 
Растошница, према ЈРЈН 45223000-6, 
грађевински радови на конструкцијама. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 3.353,80 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: 02/5-404-26-1/22        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 10.03.2022. године   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                              
14. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-25-4/22 
Датум, 11.03.2022. 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  
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О Д Л У К У  
о додјели уговора у поступку 

директног споразума 
 

Члан 1. 
У поступку набавке услуга утовара, 

одвоза и истовара шљаке од централног 
гријања са територије насељеног мјеста 
Лопаре у циљу уређења јавних површина и 
санације јавних објеката одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу ЈАВНО 
КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ 
Д.О.О. ЛОПАРЕ, након разматрања 
достављене понуде Понуђача, број: 5/2022 од 
09.03.2022. године, која је у Уговорном органу 
запримљена истога дана у 11:58

h
 и 

протоколисана под бројем: 02/5-1128. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.940,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.949,80 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
шестхиљададеветстотиначетрдесетдевет КМ и 
80/100).  
 

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 услуга утовара, 
одвоза и истовара шљаке од централног 
гријања са територије насељеног мјеста 
Лопаре у циљу уређења јавних површина и 
санације јавних објеката покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-25-1/22 од 09.03.2022. 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 ЈАВНО КОМУНАЛНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ Д.О.О. ЛОПАРЕ, 
дана 09.03.2022. 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. 
________________________________________
                    
15. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-26-4/22 
Датум, 14.03.2022. 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 плутајуће конзолне платформе на 
језеру Растошница одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ЂОКИЋ 
- МЕТАЛ“ ЛОПАРЕ, након разматрања 
достављене Понуде Понуђача, број: 5/22 од 
10.03.2022. године, која је у Уговорном органу 
запримљена 11.03.2022. године у 12:45

h
 и 

протоколисана под бројем: 02/5-1193. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

3.353,80 КМ без ПДВ-а, односно 3.923,95 КМ 
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са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
трихиљадедеветстотинадвадесеттри КМ и 
95/100).  
 

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 плутајуће конзолне платформе на 
језеру Растошница покренут је Одлуком о 
покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-26-1/22 од 10.03.2022. 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 3.353,80 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ЂОКИЋ - МЕТАЛ“ 
ЛОПАРЕ, дана 10.03.2022. 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. 
________________________________________

16.                
На основу члана 18. став (1) и члана 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке радова на 
асфалтирању пута у мјесној заједници 
Пирковци, засеок Тошићи од ст. 1+520 до ст. 
1+610 (дужина 90,00 m

1
, ширина асфалта 2,60 

m
1
), према ЈРЈН 45233222-1, радови на 

поплочавању и асфалтирању. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.998,86 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: 02/5-404-27-1/22       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 14.03.2022.              Радо Савић, с.р. 
________________________________________
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17. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-27-4/22 
Датум, 16.03.2022. 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 

асфалтирању пута у мјесној заједници 
Пирковци, засеок Тошићи од ст. 1+520 до ст. 
1+610 (дужина 90,00 m

1
, ширина асфалта 2,60 

m
1
) одлучено је да се уговор додијели 

Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
ЛОПАРЕ, након разматрања достављене 
Понуде Понуђача, број: 24/22 од 15.03.2022. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
истога дана у 13:30

h
 и протоколисана под 

бројем: 02/5-1267. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.998,86 КМ без ПДВ-а, односно 7.018,67 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљадаосамнаест КМ и 67/100).  
 

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 
асфалтирању пута у мјесној заједници 
Пирковци, засеок Тошићи од ст. 1+520 до ст. 
1+610 (дужина 90,00 m

1
, ширина асфалта 2,60 

m
1
) покренут је Одлуком о покретању поступка 

јавне набавке, број: 02/5-404-27-1/22 од 
14.03.2022. 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 5.998,86 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде путем 
електронске поште упућен је Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ ЛОПАРЕ, 
дана 14.03.2022. 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. 
________________________________________
                    
18. 

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

 
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке услуга превентивне 
систематске дератизације на подручју општине 
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Лопаре за 2022. годину (прољетни и јесењи 
третман), према ЈРЈН 90923000-3, услуге 
дератизације. 
 

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 биће обезбијеђена из буџетских 
средстава општине Лопаре за 2022. годину, 
предвиђених програмом заједничке комуналне 
потрошње „Дератизација, дезинфекција и 
дезинсекција“. 
 

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: 02/5-404-28-1/22        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 17.03.2022.              Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                                   
19. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
  ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
   Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-28-4/22 
Датум, 21.03.2022. 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 превентивне 

систематске дератизације на подручју општине 
Лопаре за 2022. годину (прољетни и јесењи 
третман), одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ДЕЗИНСЕКЦИЈА“ 
БИЈЕЉИНА, након разматрања достављене 
понуде Понуђача, број: 232/22 од 18.03.2022. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
дана, 21.03.2022. године у 10:44

h
 и 

протоколисана под бројем: 02/5-1360. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.970,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.984,90 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: шестхиљада 
деветстотинаосамдесетчетири КМ и 90/100).  

 
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 инспекцијске послове 
општине Лопаре. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Поступак јавне набавке услуга 
превентивне систематске дератизације на 
подручју општине Лопаре за 2022. годину 
(прољетни и јесењи третман) покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-28-1/22 од 17.03.2022. 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 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ДЕЗИНСЕКЦИЈА“ 
БИЈЕЉИНА, дана 17.03.2022. године. 
 
 На основу члана 64. став (1) тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
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став (2) Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача која у 
формалном, правном и економском погледу 
одговара захтјевима Уговорног органа, 
одлучено је као у диспозитиву.   
 
      
        Н А Ч Е Л Н И К 
        Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                        
20. 

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка јавне набавке електроматеријала за 
потребе санације јавне расвјете у насељеном 
мјесту Пељаве, на дијелу магистралног пута I 
реда М1-113, према ЈРЈН 31000000-6  – 
Електричне машине, апарати, опрема и 
потрошни материјал; расвјета.

 

 
II 

 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.974,79 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: 02/5-404-29-1/22         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 23.03.2022. године    Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                             
21.   

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

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка набавке и постављања туристичке 
сигнализације (знакови обавјештења и 
усмјерења) у сврху обиљежавања локације и 
пута према манастиру Светог Пророка Илије у 
Рожњу, према ЈРЈН 34992000-7, знакови и 
свјетлећи знакови. 
   

II 
Процијењена вриједност средстава 

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

Средства за набавку роба 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: 02/5-404-30-1/22          Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 23.03.2022. године     Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                                      
22. 

На основу члана 18. став (1) и члана 
90. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“, број: 39/14), а у вези са чланом 
9. Правилника о јавним набавкама роба, 
услуга и радова („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 1/16) и чланом 4. став (3) 
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 емитовања 
радио програма за потребе општине Лопаре, 
према ЈРЈН 64228000-0, услуге преноса 
радијских и телевизијских емисија. 
   

II 
 

Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.000,00 КМ, без урачунатога ПДВ-а. 

Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2022. годину, позиција 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: 02/5-404-31-1/22        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 24.03.2022. године   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 услуга израде 
пројектне документације (ЈРЈН 71200000-0, 
архитектонске и сродне услуге) и то:  

 елаборат за прикључак пословног 
објекта на парцелама к.ч. 1652/2 и 1652/3 К.О. 
Прибој, општина Лопаре на магистралном путу 
првог реда МI, ев. ознака пута 113, дионица 
Прибој 2 – граница Републике Српске (Бањ 
Брдо), на стационажи 0+300, десна страна; 

 елаборат за прикључак паркинга на 
парцели к.ч. 46/5, К.О. Лопаре Град, општина 
Лопаре на регионални пут првог реда РI, ев. 
ознака пута 4103, дионица Мачковац – граница 
Републике Српске (Челић), на стационажи 
0+260, десна страна. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 1.450,00 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. 
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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: 02/5-404-32-1/22        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 24.03.2022. године   Радо Савић, с.р. 
_______________________________________
                           
24. 

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

 
 

ОДЛУКУ  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

 Овом Одлуком одобрава се покретање 
поступка набавке услуга: Кошење – уређење 
путног појаса поред локалних путева на 
подручју општине Лопаре, према ЈРЈН: 
77300000-3 – хортикултурне услуге. 
 Поступак јавне набавке се проводи 
путем система „Е – набавке“, на Порталу 
www.ejn.gov.ba. 
  

II 
 Вриједност јавне набавке из тачке I ове 
Одлуке процјењује се у износу од 42.735,04 
КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку услуга из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се из планираних 
буџетских средстава општине Лопаре за 2022. 
годину, предвиђених програмом заједничке 
комуналне потрошње, буџетска ставка 412800 
– „Трошкови комуналне инфраструктуре“. 
 

III 
 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак по процедури Конкурентског захтјева 
за достављање понуда, уз провођење е – 
аукције. 

Поступак јавне набавке спровешће се у 
складу са Законом о јавним набавкама, 
подзаконским актима и интерним актима 
уговорног органа. 

Обавјештење о набавци објавиће се на 

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

 
IV 

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

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

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

 
 
Број: 02/5-404-33-1/22         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 25.03.2022. године    Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                                  
25. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-29-4/22 
Датум, 25.03.2022. 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 
електроматеријала за потребе санације јавне 
расвјете у насељеном мјесту Пељаве, на 
дијелу магистралног пута I реда М1-113, 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ТРГОВИНСКА РАДЊА „ГВОЖЂАРА“ Маја 
Остојић с.п. ЛОПАРЕ, након разматрања 
достављене Понуде понуђача, број: 01/2022 од 
23.03.2022. године, која је у Уговорном органу 
запримљена истога дана у 14:07

h
 и 

протоколисана под бројем 02/5-1405. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.974,79 КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 

http://www.ejn.gov.ba/
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6.990,50 КМ, са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
шестхиљададеветстотинадеведесет КМ и 
50/100).  
 

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 
електроматеријала за потребе санације јавне 
расвјете у насељеном мјесту Пељаве, на 
дијелу магистралног пута I реда М1-113, 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-29-1/22 од 
23.03.2022. 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 5.974,79 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде путем 
електронске поште упућен је понуђачу 
ТРГОВИНСКА РАДЊА „ГВОЖЂАРА“ Маја 
Остојић с.п. ЛОПАРЕ, дана 23.03.2022. 
године. Наведени понуђач је у остављеном 
року доставио своју понуду на протокол 
Уговорног органа. 
 
 На основу члана 64. став (1) тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став (2) Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача која у 
формалном, правном и економском погледу 
одговара захтјевима Уговорног органа, 
одлучено је као у диспозитиву. 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 
   Радо Савић, с.р. 
________________________________________

26.           
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-30-4/22 
Датум, 25.03.2022. 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 постављање туристичке 
сигнализације (знакови обавјештења и 
усмјерења) у сврху обиљежавања локације и 
пута према манастиру Светог Пророка 
Јеремије у Рожњу, одлучено је да се уговор 
додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„GOLDEN BAU“ ЛОПАРЕ, након разматрања 
достављене Понуде понуђача, број: 15/22 од 
23.03.2022. године, која је у Уговорном органу 
запримљена истога дана у 13:50

h
 и 

протоколисана под бројем 02/5-1426. 
 

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 за набавку и постављање 
туристичке сигнализације (знакови 
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обавјештења и усмјерења) у сврху 
обиљежавања локације и пута према 
манастиру Светог Пророка Јеремије у Рожњу, 
покренут је Одлуком о покретању поступка 
јавне набавке, број: 02/5-404-30-1/22 од 
23.03.2022. 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 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „GOLDEN BAU“ ЛОПАРЕ, 
дана 23.03.2022. године. Наведени понуђач је 
у остављеном року доставио своју понуду на 
протокол Уговорног органа. 
 
 На основу члана 64. став (1) тачка б) 
Закона о јавним набавкама БиХ, као и члана 6. 
став (2) Правилника о поступку директног 
споразума општине Лопаре, који гласи 
„Уговорни орган бира понуђача на начин који 
гарантује најбољу размјену вриједности за 
новац. Када води преговоре који се односе на 
приједлог цијене или понуде, уговорни орган 
дјелује у складу са добром комерцијалном 
праксом“, као и Понуде Понуђача која у 
формалном, правном и економском погледу 
одговара захтјевима Уговорног органа, 
одлучено је као у диспозитиву. 
 
      
   Н А Ч Е Л Н И К 
   Радо Савић, с.р. 
________________________________________
           
27. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
     Н А Ч Е Л Н И К  
 
Број: 02/1-014-14/22 
Датум: 10.03.2022. године 
 
 
 На основу члана  68. Закона о заштити 
од пожара („Службени гласник Републике 
Српске“, број:94/19), тачке 32. Плана 
активности у припреми и спровођењу мјера 
заштите и спасавања од шумских и других 
пожара на отвореном простору у Републици 
Српској у 2022. години („Службени гласник 
Републике Српске“, број:115/21), тачке 28. 
Плана одбране од поплава у Републици 
Српској у 2022. години („Службени гласник 
Републике Српске“, број:115/21) 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 одређивању снага и средстава која ће се 

у случају потребе упутити на подручје 
друге локалне заједнице 

 
I 

 За помоћ другим локалним 
заједницама у случају појаве пожара и поплава 
већих размјера одређују се следеће снаге и 
средства: 
 
 А) Људство: 
 
 1. Алекса Миљановић из Јабланице, 
руководилац акције гашења пожара, 
 2. Далибор Стевић  из Вукосаваца, 
ватрогасац-спасилац, возач, 

3. Небојша Спасојевић из Вукопсаваца, 
ватрогасац-спасилац и 
 4. Јован Ристић из Лабуцке, 
ватрогасац-спасилац. 
 
 Б) Опрема: 
 
 1. Навално ватрогасно возило „МАН“, 
 2. Лична опрема за ватрогасца 4 
комплета, 
 3. Напртњача 4 комада, 
 4. Метларка 4 комада,  
 5. Електро агрегат 1 комад и 
 6. Преносна пумпа са потребним 
цријевима 1 комад. 
 

II 
 За реализацију ове Одлуке одговоран 
је старјешина Територијалне ватрогаснo-
спасилачке јединице општине Лопаре. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

                                                                                                                                                            
                              Н А Ч Е Л Н И К                                                                                                                                                                                                                                

                                            Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
28. 
           На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16, 36/19 и 61/21) и члана 67. Статута 
општине Лопаре ("Службени гласник општине 
Лопаре", број: 6/17), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и 
 
 

 



Страна 19                            Службени гласник општине Лопаре – број:  2/22              25.03.2022. 

 

О Д Л У К У  
о измјени Одлуке о радном времену 

запослених у Општинској управи 
општине Лопаре 

 
Члан  1.  

 
 У члану 7. као и цијелом тексту Одлуке 
о радном времену запослених у Општинској 
управи општине Лопаре ("Службени гласник 
општине Лопаре", број: 7/14), ријечи ''техничких 
и помоћних радника'' замјењују се ријечју 
''намјештеника'', а ријечи ''Територијалне 
ватрогасне јединице'' замјењују се ријечима 
''Територијалне ватрогасно - спасилачке 
јединице''. 

 
Члан  2. 

  
  У члану 7. став 5. и 6. мјењају се и 
гласе: 
 ''Радно вријеме старјешине 
Територијалне ватрогасно – спасилачке 
јединице   распоређује се на начин одређен за 
службенике, на пет радних дана изузев суботе 
и недеље, од 08,00 до 16,00 часова, уз дневни 
одмор од 10,00 до 10,30 часова,  а радно 
вријеме осталих намјештеника у 
Територијалној ватрогасно-спасилачкој 
јединици Општинске управе распоређује се у 
смјенама: 
 - прва смјена почиње у 08,00, а завршава 
у 16,00 часова, уз дневни одмор од 11,00 до 
11,30 часова, 
 - друга смјена почиње у 16,00, а 
завршава у 00,00 часова, уз дневни одмор од 
19,00 до 19,30 часова и 
        - трећа смјена почиње у 00,00, а завршава 
у 08,00 часова, уз дневни одмор од 03,00 до 
03,30 часова. 
 Руководилац акције гашења пожара за 
вријеме дневног одмора у току радног 
времена, у циљу обезбјеђења благовременог и 
ефикасног обављања послова и задатака, 
дужан је обезбједити дежурство у 
просторијама Територијалне ватрогасно - 
спасилачке јединице, а лицу које је дежурало 
за вријеме дневног одмора, обезбједиће 
коришћење дневног одмора, у трајању од 30 
минута, прије или након истека дневног 
одмора за друге запослене.''  
 

Члан  3.  
 

     Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре'', а примјењиваће се 
од 1. априла 2022. године. 
 
            
 

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

НАЧЕЛНИК 
 

Број: 02/1-014-15/22 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 24. 3. 2022.            Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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