
 

                                                                          

                                                                                   

                                        

 

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
ЛОПАРЕ 

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

 
26. април 2022.  

Лопаре 
 

Број: 3/22 
     

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

 

 

АКТИ СКУПШТИНЕ 
 

1.  
            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 15. 
Одлуке о признањима у општини Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
1/02), Скупштина општине Лопаре на 12. 
редовној  сједници одржаној 18.04.2022. 
године, д о н о с и 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о додјели признања 

 
I 
 

 АЛЕКСАНДРУ ВУЧИЋУ, предсједнику 
Републике Србије, додјељује се „Повеља 
општине Лопаре“ – за допринос привредном 
развоју општине Лопаре. 
   

II 
 
 Ово признање ће се додијелити на 
Свечаној сједници Скупштине општине 
Лопаре. 
 

III 
 

 Овај Закључак 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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број:  01/1-022-1-20/22     ПРЕДСЈЕДНИК                                                                   
Датум:18.04.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                     
                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                     
                       
2. 
               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 15. Одлуке о признањима у општини 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/02), Скупштина општине Лопаре на 12. 
редовној  сједници одржаној 18.04.2022. 
године, д о н о с и 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о додјели признања 

 
 



Страна 2                            Службени гласник општине Лопаре – број:  3/22              26.04.2022. 

 

I 
 

 МИРОСЛАВУ КОЈАДИНОВИЋУ из 
Бургхаузена, Њемачка, додјељује се „Повеља 
општине Лопаре“ – за хуманитарни рад на 
територији општине Лопаре. 
   

II 
 
 Ово признање ће се додијелити на 
Свечаној сједници Скупштине општине 
Лопаре. 
 

III 
 

 Овај Закључак 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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-21/22         ПРЕДСЈЕДНИК                                                                   
Датум:18.04.2022.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                     
                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                     

                       
3. 
            На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21),  члана 36. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17 и 6/21) и члана 15. 
Одлуке о признањима у општини Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
1/02), Скупштина општине Лопаре на 12. 
редовној  сједници одржаној 18.04.2022. 
године, д о н о с и 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о додјели признања 

 
I 
 

 БОРИ БОЈИЋУ из Козјака, додјељује 
се „Златна значка oпштине Лопаре“ – за помоћ 
у развоју спорта на подручју општине Лопаре. 
   

II 
 
 Ово признање ће се додијелити на 
Свечаној сједници Скупштине општине 
Лопаре. 
 

III 
 

 Овај Закључак 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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-22/22       ПРЕДСЈЕДНИК                                                                   
Датум:18.04.2022.      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),  члана 36. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17 и 6/21) и члана 15. 
Одлуке о признањима у општини Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
1/02), Скупштина општине Лопаре на 12. 
редовној  сједници одржаној 18.04.2022. 
године, д о н о с и 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о додјели признања 

 
I 
 

 НЕБОЈШИ ГАВРИЋУ из Лопара, 
додјељује се „Златна значка општине Лопаре“ 
– за остврене резултате у области спорта. 
   

II 
 
 Ово признање ће се додијелити на 
Свечаној сједници Скупштине општине 
Лопаре. 
 

III 
 

 Овај Закључак 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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број:  01/1-022-1-23/22      ПРЕДСЈЕДНИК                                                                   
Датум: 18.04.2022.     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),  
члана 36. Статута општине Лопаре („Службени 
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гласник општине Лопаре“, број: 6/17 и 6/21) и 
члана 15. Одлуке о признањима у општини 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/02), Скупштина општине Лопаре на 12. 
редовној сједници одржаној 18.04.2022. 
године, д о н о с и 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о додјели признања 

 
I 
 

 БОРКИ ВЛАЧИЋ из Лопара, додјељује 
се „Златна значка општине Лопаре“ – за 
очување традиције и културе на подручју 
општине Лопаре. 
   

II 
 
 Ово признање ће се додијелити на 
Свечаној сједници Скупштине општине 
Лопаре. 
 

III 
 

 Овај Закључак 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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-24/22        ПРЕДСЈЕДНИК                                                                   
Датум: 18.04.2022.     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 36. Статута општине Лопаре („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 6/17 и 6/21) и 
члана 15. Одлуке о признањима у општини 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/02), Скупштина општине Лопаре на 12. 
редовној  сједници одржаној 18.04.2022. 
године, д о н о с и 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о додјели признања 

 
I 
 

              УГ „МАЈЕВИЧКИ АКЦИЈАШИ“  Лопаре,  
додјељује се „Златна значка општине Лопаре“ 
– за хуманитрни и волонтерски рад. 

II 
 
 Ово признање ће се додијелити на 
Свечаној сједници Скупштине општине 
Лопаре. 
 

III 
 

 Овај Закључак 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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-25/22        ПРЕДСЈЕДНИК                                                                   
Датум: 18.04.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                     
                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                     

                       
7. 
              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 15. 
Одлуке о признањима у општини Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
1/02), Скупштина општине Лопаре на 12. 
редовној  сједници одржаној 18.04.2022. 
године, д о н о с и 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о додјели признања 

 
I 
 

 МАРИЈИ ТОМИЋ из Лопара, додјељује 
се „Златна значка општине Лопаре“ – за 
остварене резултате и представљање 
општине Лопаре на музичким фестивалима. 
   

II 
 
 Ово признање ће се додијелити на 
Свечаној сједници Скупштине општине 
Лопаре. 
 

III 
 

 Овај Закључак 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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-26/22      ПРЕДСЈЕДНИК                                                                   
Датум: 18.04.2022.    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),  члана 36. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17 и 6/21) и члана 15. 
Одлуке о признањима у општини Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
1/02), Скупштина општине Лопаре на 12. 
редовној  сједници одржаној 18.04.2022. 
године, д о н о с и 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о додјели признања 

 
I 
 

 МИЛЕНИ ОБРАДОВИЋ из Бања Луке, 
додјељује се „Златна значка општине Лопаре“ 
– за хуманитарни рад. 
   

II 
 
 Ово признање ће се додијелити на 
Свечаној сједници Скупштине општине 
Лопаре. 
 

III 
 

 Овај Закључак 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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-27/22        ПРЕДСЈЕДНИК                                                                   
Датум: 18.04.2022.     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),  члана 36. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17 и 6/21) и члана 15. 
Одлуке о признањима у општини Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 

1/02), Скупштина општине Лопаре на 12. 
редовној сједници одржаној 18.04.2022. 
године, д о н о с и      
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о додјели признања 

 
I 
 

            Д.О.О. ПАМ „СПАСОЈЕВИЋ“ Лопаре, 
додјељује се „Златна значка општине Лопаре“ 
–  као успјешном привреднику. 
   

II 
 
 Ово признање ће се додијелити на 
Свечаној сједници Скупштине општине 
Лопаре. 
 

III 
 

 Овај Закључак 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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број:  01/1-022-1-28/22      ПРЕДСЈЕДНИК                                                                   
Датум: 18.04.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                     
                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                     

                       
10. 
             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 15. 
Одлуке о признањима у општини Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
1/02), Скупштина општине Лопаре на 12. 
редовној  сједници одржаној 18.04.2022. 
године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
о додјели признања 

 
I 
 

              БОШКУ ТУБИЋУ из Роћевића, 
општина Зворник,  додјељује се „Златна значка 
општине Лопаре“ за успјешно руковођење 
пословним субјектом. 
   

II 
 
 Ово признање ће се додијелити на 
Свечаној сједници Скупштине општине 
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Лопаре. 
 

III 
 

 Овај Закључак 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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-29/22        ПРЕДСЈЕДНИК                                                                   
Датум: 18.04.2022.     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 36. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17 и 6/21) и члана 15. 
Одлуке о признањима у општини Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
1/02), Скупштина општине Лопаре на 12. 
редовној сједници одржаној 18.04.2022. 
године, д о н о с и 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о додјели признања 

 
I 
 

 ОШ „СВЕТИ САВА“ Лопаре, додјељује 
се „Златна значка општине Лопаре“ поводом 
сто година постојања и рада у Лопарама. 
 

II 
 
 Ово признање ће се додијелити на 
Свечаној сједници Скупштине општине 
Лопаре. 
 

III 
 

 Овај Закључак 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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-30/22       ПРЕДСЈЕДНИК                                                                   
Датум: 18.04.2022.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                     
                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                     

12. 
             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 15. 
Одлуке о признањима у општини Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
1/02), Скупштина општине Лопаре на 12. 
редовној  сједници одржаној 18.04.2022. 
године, д о н о с и 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о додјели признања 

 
I 
 

 ЖЕЉКУ ТЕШИЋУ  додјељује се 
„Златна значка општине Лопаре“ – постхумно 
за друштвено-политички рад. 
 

II 
 
 Ово признање ће се додијелити на 
Свечаној сједници Скупштине општине 
Лопаре. 
 

III 
 

 Овај Закључак 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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-31/22       ПРЕДСЈЕДНИК                                                                   
Датум: 18.04.2022.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                     
                       Миленко Ристић, дипл.ецц,с.р. 
________________________________________                                                                                      

                       
13. 
               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 15. Одлуке о признањима у општини 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 1/02), Скупштина општине Лопаре на 12. 
редовној  сједници одржаној 18.04.2022. 
године, д о н о с и 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о додјели признања 
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I 
 

           АНГЕЛИ БОЈКИЋ из Јабланице, 
додјељује се „Захвалница општине Лопаре“ – 
као успјешном пољопривредном произвођачу. 
 

II 
 
 Ово признање ће се додијелити на 
Свечаној сједници Скупштине општине 
Лопаре. 
 

III 
 

 Овај Закључак 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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-32/22        ПРЕДСЈЕДНИК                                                                   
Датум: 18.04.2022.     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),  члана 36. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17 и 6/21) и члана 15. 
Одлуке о признањима у општини Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
1/02), Скупштина општине Лопаре на 12. 
редовној  сједници одржаној 18.04.2022. 
године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
о додјели признања 

 
I 
 

           ТР „МИ ТРАКТОРИ“ Пирковци, 
додјељује се „Захвалница општине Лопаре“ – 
као успјешном предузетнику. 
 

II 
 
 Ово признање ће се додијелити на 
Свечаној сједници Скупштине општине 
Лопаре. 
 

III 
 

 Овај Закључак 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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-33/22        ПРЕДСЈЕДНИК                                                                   
Датум: 18.04.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                     
                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                     

                       
15. 

На основу члана 39. став 2. тачка 10) 
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 
наставку 12. редовне сједнице, одржане 
21.04.2022. године, д о н и ј е л а  ј е 

 
 

О Д Л У К У 
о ослобађању подношења пријаве и 

плаћања комуналне таксе 
 

I 
 
Удружења чије се сједиште налази на 

подручју општине Лопаре ослобађају се 
обавезе подношења пријаве и плаћања 
општинске комуналне таксе за период од 
13.12.2018. до 31.12.2021. године.  

 
II 

 
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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

  
Број: 01/1-022-1-34/22       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 21.04.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                      
                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________
                                                                                         
16. 
             На основу члана 39. и 72. 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 12. редовној 
сједници одржаној дана 21.04.2022. године, д о 
н о с и 

 
О Д Л У К У 

о издавању у закуп некретнине у 
власништву општине Лопаре  
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I 

Даје се у закуп двособни стан у Прибоју 
у површини од 34 м

2
, који се налази у 

пословно-стамбеном објекту у улици Друге 
Мајевичке бригаде број 17, изграђеном на 
парцели означеној као к.п.бр. 402 уписана у 
лист непокретности број 479 К.О. Прибој са 
правом власништва у корист општине Лопаре у 
дијелу 1/1. 

 
II 

Некретнина из претходног члана даје 
се у закуп Ђукановић (Бранко) Томиславу  на 
период од 20 (двадесет) година.  

 
III 

Годишња закупнина за некретнину из 
члана I ове одлуке износи 60,00 КМ (шездесет 
КМ и 00/100). 

 
IV 

Овлашћује се Начелник општине да 
након ступања на снагу ове одлуке може са 
Ђукановић Томиславом потписати уговор о 
закупу некретнине.  

 
V 

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

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

 
 
Број: 01/1-022-1-35/22       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 21.04.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________            
                                                                             
17. 

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 наставку 12. редовне 
сједнице, одржане  дана 21.04.2022. године,          
д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању понуђених непокретности  

као поклона од  
Васе (Радивоје) Миловановића и Јеле 

(Радивоје) Миловановић 
 

I 
 

Општина Лопаре прихвата понуђену 
непокретност као поклон, без накнаде, 
означену као к.п.бр. 580/9 у нарави шума 6. 
класе у површини од 47 м

2
, уписана у 

посједовни лист број: 115 К.О. Подгора на име 
Васе Миловановића у дијелу ¾ и Јеле 
Миловановић у дијелу 1/4. 
 

II 
 

По основу ове одлуке закључиће се 
уговор о поклону непокретности из члана I ове 
одлуке. 

Уговор о поклону без терета и налога, 
закључиће се између Васе Миловановића и 
Јеле Миловановић, као поклонодаваца и 
општине Лопаре, као поклонопримца, а који у 
име општине потписује Начелник општине 
Лопаре.  

 
III 
 

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: 01/1-022-1-36/22       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 21.04.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                        

 
18. 

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 наставку 12. редовне  
сједнице, одржане дана 21.04.2022. године,          
д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању понуђених непокретности као 

поклона од Горана (Вукашин) Ракић 
 

I 
 

Општина Лопаре прихвата понуђене 
непокретности као поклон, без накнаде, 
означене као: 
            - к.п.бр. 671/4 у нарави воћњак 6. класе, 
површине од 208 м

2
,  

            - к.п.бр. 643/6 у нарави њива 7. класе, 
површине од 330 м

2
,  

            - к.п.бр. 642/2 у нарави воћњак 6. класе, 
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површине од 94 м
2
, све уписане у посједовни 

лист број: 166 К.О. Подгора на име Горана 
Ракића у дијелу 1/1. 
 

II 
 

По основу ове одлуке закључиће се 
уговор о поклону непокретности из члана I ове 
Oдлуке. 

     Уговор о поклону без терета и налога, 
закључиће се између Горана Ракића, као 
поклонодаваца и општине Лопаре, као 
поклонопримца, а који у име општине 
потписује Начелник општине Лопаре.  

 
III 
 

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: 01/1-022-1-37/22       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 21.04.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                        
 
19. 

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 наставку 12.  редовне 
сједнице, одржане дана 21.04.2022. године,          
д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању понуђених непокретности као 

поклона од Душка (Цветозар) Ракића 
 

I 
 

Општина Лопаре прихвата понуђену 
непокретност као поклон, без накнаде, 
означену као к.п.бр. 657/5 у нарави њива 6. и 7. 
класе, површинe од 447 м

2
, уписана у 

посједовни лист број: 185 К.О. Подгора на име 
Душка Ракића у дијелу 1/1. 
 

II 
 

По основу ове одлуке закључиће се 
уговор о поклону непокретности из члана I ове 
одлуке. 

     Уговор о поклону без терета и налога, 

закључиће се између Душка Ракића, као 
поклонодаваца и општине Лопаре, као 
поклонопримца, а који у име општине 
потписује Начелник општине Лопаре.  

 
III 
 

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: 01/1-022-1-38/22       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 21.04.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                        
 
20. 

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 наставку 12. редовне 
сједнице, одржане дана 21.04.2022. године,           
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о прихватању понуђених непокретности као 

поклона од Миладина (Витомир) Ракића 
 

I 
 

Општина Лопаре прихвата понуђену 
непокретност као поклон, без накнаде, 
означену као к.п.бр. 657/7 у нарави њива 6. и 7. 
класе, у површини од 544 м

2
, уписана у 

посједовни лист број: 188 К.О. Подгора на име 
Mиладина Ракића у дијелу 1/1. 
 

II 
 

По основу ове одлуке закључиће се 
уговор о поклону непокретности из члана I ове 
одлуке. 

     Уговор о поклону без терета и налога, 
закључиће се између Миладина Ракића, као 
поклонодаваца и општине Лопаре, као 
поклонопримца, а који у име општине 
потписује Начелник општине Лопаре.  

 
III 
 

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: 01/1-022-1-39/22       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 21.04.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                        
 
21. 

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 наставку 12. редовне 
сједнице, одржане дана 21.04.2022. године,           
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о прихватању понуђених непокретности као 

поклона  од Милене (Српко) Тришић 
 

I 
 

Општина Лопаре прихвата понуђену 
непокретност као поклон, без накнаде, 
означену као к.п.бр. 655/4 у нарави њива 6. и 7. 
класе, површине од 1976 м

2
, уписана у 

посједовни лист број: 594 К.О. Подгора на име 
Милене Тришић у дијелу 1/1. 
 

II 
 

По основу ове одлуке закључиће се 
уговор о поклону непокретности из члана I ове 
одлуке. 

     Уговор о поклону без терета и налога, 
закључиће се између Милене Тришић, као 
поклонодаваца и општине Лопаре, као 
поклонопримца, а који у име општине 
потписује Начелник општине Лопаре.  

 
III 
 

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: 01/1-022-1-40/22      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 21.04.2022.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                        
 
 
 

22. 
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 наставку 12. редовне 
сједнице, одржане дана 21.04.2022. године,           
д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У 
о прихватању понуђених непокретности као 

поклона  од Раденка (Српко) Ракића 
 
I 
 

Општина Лопаре прихвата понуђене 
непокретности као поклон, без накнаде, 
означене као: 

 
            - к.п.бр. 676/4 у нарави воћњак 4. и 6. 
класе, површинe од 1217 м

2
,  

            - к.п.бр. 678/2 у нарави воћњак 6. класе, 
површинe од 863 м

2
,  

            - к.п.бр. 677/5 у нарави њива 6. и 7. 
класе, површинe од 313 м

2
, све уписане у 

посједовни лист број: 406 К.О. Подгора на име 
Раденка Ракића у дијелу 1/1. 
 

II 
 

По основу ове одлуке закључиће се 
уговор о поклону непокретности из члана I ове 
одлуке. 

Уговор о поклону без терета и налога, 
закључиће се између Раденка Ракића, као 
поклонодаваца и општине Лопаре, као 
поклонопримца, а који у име општине 
потписује Начелник општине Лопаре.  

 
III 
 

             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: 01/1-022-1-41/22       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 21.04.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                       
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23. 
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 наставку 12. редовне 
сједнице, одржане 21.04.2022. године,              
д о н и ј е л а  ј е 

 
О Д Л У К У 

о оснивању права грађења у корист 
Ђурић (Васо) Миодраг из Пипера 

 
I 
 

Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин оснивања права грађења у корист 
Ђурић Миодрага, на парцели означеној као к.ч. 
бр. 267/33, површине 202 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. 267/33, површине 202 м

2
 уписане у зк. ул. 

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

 
II 
 

Право грађења у корист Ђурић 
Миодрага, оснива се ради стамбеног 
збрињавања чланова његове породице. 
Породица Ђурић Миодрага 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  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: 01/1-022-1-42/22       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 21.04.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
            Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                        
                                                                                        
24. 

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 наставку 12. редовне 
сједнице, одржане 21.04.2022. године,              
д о н и ј е л а  ј е 

 
О Д Л У К У 

о оснивању права грађења у корист 
Лујић (Неђо) Томислава из Бруснице 

 
I 

Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин оснивања права грађења у корист Лујић 
Томислава, на парцели означеној као к.ч. бр. 
267/30, површине 205 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. 267/30, површине 205 м

2
 уписане у зк. ул. 

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

 
II 

Право грађења у корист Лујић 
Томислава, оснива се ради стамбеног 
збрињавања чланова његове породице. 
Породица Лујић Томислава 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. 
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V 
Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лопаре“. 

 
 

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

  
Број: 01/1-022-1-43/22       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 21.04.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                         
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________
                                                                                         
25. 

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 наставку 12. редовне 
сједнице, одржане  21.04.2022. године,             
д о н и ј е л а  ј е 

 
О Д Л У К У 

о оснивању права грађења у корист 
Симић (Александар) Биљане из Лопара 

 
I 

Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин оснивања права грађења у корист 
Симић Биљане, на парцели означеној као к.ч. 
бр. 267/31, површине 223 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. 267/31, површине 223 м

2
 уписане у зк. ул. 

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

 
II 

Право грађења у корист Симић 
Биљане, оснива се ради стамбеног 
збрињавања чланова њене  породице. 
Породица Симић Биљане 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  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: 01/1-022-1-44/22       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 21.04.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                  
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                            
                                                                                         
26. 
           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 наставку 12. редовне сједнице 
одржане дана 21.04.2022. 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 Абаџић Горана 
из Јабланице број: СМ-UTU-22/22 од 
08.03.2022. године, који су урађени од стране 
ЈП “Дирекције за изградњу и развој града” 
д.о.о. Бијељина, за легализацију, доградњу и 
надоградњу стамбено-пословног објекта у 
Лопарама, који је изграђен на парцелама 
означени као к.ч. број 691/17, 691/11 и 691/12 
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". 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-45/22      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 21.04.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                     
                            
27. 
           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 наставку 12. редовне сједнице 
одржане дана 21.04.2022. 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 Јаковљевић 
Ђорђе из Пипера број: УТУ-92/22 од 
16.03.2022. године, који су урађени од стране 
ЈП “Дирекције за изградњу и развој града” 
д.о.о. Бијељина, за изградњу пословног објекта 
у Мачковцу, на парцелама означеним као к.ч. 
број 420/1 и 421/5 К.О. Мачковац. 
 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: 01/1-022-1-46/22       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 21.04.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                      
                            
28. 
            На основу члана 32. став 1. и став 4. 
Закона о концесијама („Службени гласник РС“, 
број: 59/13 и 15/18), члана 39. став 2. 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 наставку 12. редовне сједнице 
одржане дана 21.04.2022. године, донијела је 
 
 

П Р О Г Р А М 
намјенског утрошка средстава 

прикупљених од накнада по основу 
концесионих накнада за 2022. годину 

 
I 

 Овим Програмом уређују се питања 
утрошка средстава прикупљених од 
концесионих накнада у 2022. години и то: 
оквирна висина средстава која се очекују по 
овом основу, пројекти у које ће та средства 
бити пласирана, износ средстава по 
пројектима, органи надлежни за провођење 
поступка у циљу реализације пројеката и рок 
за њихово провођење. 

 
II 

 Планирана средства прикупљена по 
основу концесионих накнада у 2022. години 
износе 10.000,00 КМ. 

 
III 

 Планирана средстава из тачке II овог 
Програма распоредиће се за  изградњу и 
реконструкцију примарних инфраструктурних 
објеката (водовод, канализација, локални 
путеви и друго.) и нових привредних 
капацитета који су у функцији привредног 
развоја и запошљавања. 
 

IV 
 Начелник општине Лопаре и надлежно 
одјељење ће у складу са законом о јавним 
набавкама и другим подзаконским актима и 
актима општине Лопаре, провести поступак 
јавне набавке у циљу реализације пројеката из 
тачке III овог Програма. 
 Координацију и праћење провођења 
овог Програма и намјенски утрошак средстава 
од концесионих накнада, вршиће 
Министарство индустрије и енергетике 
Републике Српске и надлежно одјељење 
Општинске управе општине Лопаре. 
 

V 
 Рок за провођење пројеката из овог 
Програма је 31.12.2022. године. 
 
  

VI 
 Овај Програм 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: 01/1-022-1-47/22      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 21.04.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                             
 
29. 
            На основу члана 195. став 3. Закона о 
водама („Службени гласник РС“, број: 50/06 и 
92/09), члана 39. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
97/16, 36/19 i 61/21) и члана 36.  Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 6/17 и 6/21), Скупштина општине 
Лопаре на наставку 12. редовне сједнице 
одржане дана 21.04.2022.  године, донијела је 
 
 

П Р О Г Р А М 
намјенског утрошка средстава 

прикупљених од посебних 
водних накнада за 2022. годину 

 
I 

 Овим Програмом уређују се питања 
утрошка средстава прикупљених од посебних 
водних накнада у 2022. години и то: оквирна 
висина средстава која се очекују по овом 
основу, пројекти у које ће та средства бити 
пласирана, износ средстава по пројектима, 
органи надлежни за провођење поступка у 
циљу реализације пројеката и рок за њихово 
провођење. 

 
II 

 Планирана средства од посебних 
водних накнада у 2022. години износе 
26.000,00 КМ. 

 
III 

 Приходи прикупљени од посебних 
водних накнада у Буџету општине Лопаре у 
2022. години намјенски ће се користити за 
одржавање водоводних објеката у власништву 
општине Лопаре у износу од 26.000,00 КМ. 

 
IV 

 Начелник општине Лопаре и надлежно 
одјељење ће у складу са законом о јавним 
набавкама и другим подзаконским актима и 
актима општине Лопаре, провести поступак 
јавне набавке у циљу реализације пројеката из 
тачке III овог Програма. 
 Координацију и праћење провођења 
овог Програма и намјенски утрошак средстава 
од посебних водних накнада, вршиће 
Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске и надлежно 

одјељење Општинске управе општине Лопаре. 
 

V 
 Рок за провођење пројеката из овог 
Програма је 31.12.2022. године. 
  

VI 
 Овај Програм 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: 01/1-022-1-48/22      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 21.04.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
30. 

На основу члана 89. став 8. Закона о 
шумама („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 75/08, и 60/13), члана 39. став 2. 
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 наставку 12. 
редовне сједнице одржане  дана 21.04.2022. 
године донијела је 

  
 

П Р О Г Р А М 
намјенског утрошка средстава 

прикупљених од накнада по основу 
 продаје шумских дрвних сортимената за 

2022. годину 
 
I 

 Овим Програмом уређују се питања 
утрошка средстава прикупљених од накнада 
по основу продаје шумских дрвних 
сортимената у 2022. години и то: оквирна 
висина средстава која се очекују по овом 
основу, пројекти у које ће та средства бити 
пласирана, износ средстава по пројектима, 
органи надлежни за провођење поступка у 
циљу реализације пројеката и рок за њихово 
провођење. 

 
II 

 Планирана средства од  накнада по 
основу продаје шумских дрвних сортимената у 
2022. години износе 130.000,00КМ. 

 
III 

 Планирана средстава из тачке II овог 
Програма распоредиће се за финансирање 
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учешћа општине у реализацији пројеката за 
инвестиционо улагање у изградњу, 
одржавање, реконструкцију и адаптацију 
локалних путева. 
 

IV 
 Начелник општине Лопаре и надлежно 
одјељење ће у складу са законом о јавним 
набавкама и другим подзаконским актима и 
актима општине Лопаре, провести поступак 
јавне набавке у циљу реализације пројеката из 
тачке III овог Програма. 
 Координацију и праћење провођења 
овог Програма и намјенски утрошак средстава 
од  накнада по основу продаје шумских дрвних 
сортимената, вршиће Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске и надлежно одјељење 
Општинске управе општине Лопаре. 
 

V 
 Рок за провођење пројеката из овог 
Програма је 31.12.2022. године. 
  

VI 
 Овај Програм 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: 01/1-022-1-49/22     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 21.04.2022.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                      Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                      
 
31. 
               На основу члана 39. став 2. 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 наставку 12. редовне сједнице 
одржане дана 21.04.2022. године, донијела је 

 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја о реализацији 

Програма утрошка средстава од   
 концесионих накнада  за 2021. годину 

 
I 

 Усваја се Извјештај о реализацији 
Програма утрошка средстава од  концесионих 
накнада за 2021.годину. 
 

II 
 Саставни дио ове Одлуке је Извјештај 

о реализацији Програма утрошка средстава од  
концесионих накнада  за 2021. годину. 
 

III 
 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: 01/1-022-1-50/22       ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                        
Датум: 21.04.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                                                                                                         
   
32. 
            На основу члана 39. став 2. 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 наставку 12. редовне сједнице 
одржане дана 21.04.2022. године, донијела је 
 

 
О Д Л У К У 

о усвајању Извјештаја о извршењу 
Програма коришћења средстава посебних 

 намјена од  водних накнада  за 2021. 
годину 

 
I 

 Усваја се Извјештај о извршењу 
Програма коришћења средстава посебних 
намјена водних накнада  за 2021. годину. 
 

II 
              Саставни дио ове Одлуке је Извјештај 
о коришћењу средстава посебних намјена 
водних накнада  за 2021. годину. 
 

III 
              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: 01/1-022-1-51/22       ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                                                   
Датум: 21.04.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ               
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р.  
________________________________________ 
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33. 
               На основу члана 39. став 2. 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 наставку 12. редовне сједнице 
одржане дана 21.04.2022. године, донијела је 
 

 
О Д Л У К У 

о усвајању Извјештаја о извршењу 
Програма утрошка средстава од 
 накнада за шуме за 2021. годину 

 
I 

              Усваја се Извјештај о извршењу 
Програма утрошка средстава од накнада за 
шуме за 2021. годину. 
 

II 
              Саставни дио ове Одлуке је Извјештај 
о извршењу Програма утрошка средстава од 
накнада за шуме за 2021. годину. 
 

III 
              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: 01/1-022-1-52/22       ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                                                   
Датум: 21.04.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
34. 

На основу члана 1 и 2 Закона о 
Комуналним таксама (“Службени гласник 
Републике Српске” број: 4/12, 123/20 и 119/21), 
члана 39. став 2. 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 наставку 12. редовне  
сједнице одржане 21.04.2022. године,               
д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ 

О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 

Члан 1. 
У члану 3. тачка  г. брише се као и 

тарифни бројеви који се односе на ову тачку. 

Члан 2. 
 

Измјена Одлуке ступа на снагу 8 дана од 
дана објављивања у  “Службеном гласнику 
општине Лопаре”. 
 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-53/22       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 21.04.2022.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                   

 
   

АКТИ НАЧЕЛНИКА 
 

35. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
  ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
   Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-31-4/22 
Датум, 28.03.2022. 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 емитовања радио 

програма за потребе општине Лопаре, одлучено је да се 
уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „LUX COMMERCE“ 
УГЉЕВИК, након разматрања достављене понуде 
Понуђача, број: 35/22 од 25.03.2022. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана, 28.03.2022. године 
у 09:55h и протоколисана под бројем: 02/5-1452. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 5.000,00 
КМ без ПДВ-а, односно 5.850,00 КМ са урачунатим ПДВ-
ом (словима: петхиљадаосамстотинапедесет 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 



Страна 16                            Службени гласник општине Лопаре – број:  3/22              26.04.2022. 

 

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 емитовања 
радио програма за потребе општине Лопаре покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број: 02/5-
404-31-1/22 од 24.03.2022. 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 5.000,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде путем 
електронске поште упућен је понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „LUX COMMERCE“ 
УГЉЕВИК, дана 24.03.2022. године. Наведени понуђач је 
у остављеном року доставио своју понуду на протокол 
Уговорног органа. 

Анализом и оцјеном достављене понуде 
установљено је да је иста прихватљива за уговорни 
орган. Рачунском контролом утврђено је да у понуди 
нема рачунских грешака. 
 
 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. 
________________________________________________
                
36. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-32-4/22 
Датум, 29.03.2022. 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 услуга израде 

пројектне документације 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,  
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу ДРУШТВО 
СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ПРО ВИА“ 
БИЈЕЉИНА, након разматрања достављене Понуде 
понуђача, број: 03-03/22 од 25.03.2022. године, која је у 
Уговорном органу запримљена дана 29.03.2022. године у 
13:50h и протоколисана под бројем 02/5-1487. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 1.450,00 
КМ, без урачунатог ПДВ-а, односно 1.696,50 КМ, са 
урачунатим ПДВ-ом (словима: 
једнахиљадашестстотинадеведесетшест 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 услуга израде пројектне 
документације, покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-32-1/22 од 
24.03.2022. 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. 
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 Процијењена вриједност средстава потребних 
за реализацију јавне набавке износи 1.450,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде путем 
електронске поште упућен је понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, 
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ „ПРО ВИА“ БИЈЕЉИНА, дана 
24.03.2022. 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. 
________________________________________________
           
37. 

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 уређењу ријечног корита ријеке 
Гњице код моста у Лопарама, те прије и после уређеног 
ријечног корита у дужини од по 500 m, према ЈРЈН 
45246200-5 – Радови на заштити обале ријеке. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава потребних 
за реализацију јавне набавке износи 5.915,00 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“. 
 
 

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

 
 

Број: 02/5-404-34-1/22       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 29.03.2022. године       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, 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 уређењу ријечног корита ријеке 
Гњице код моста у Лопарама, те прије и после уређеног 
ријечног корита у дужини од по 500 m, према ЈРЈН 
45246200-5 – Радови на заштити обале ријеке. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава потребних 
за реализацију јавне набавке износи 5.915,00 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 
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Лопаре“. 
 

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

 
Број: 02/5-404-34-1/22          Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 29.03.2022. 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, 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 рекламирања и оглашавања у 
новинама и на порталу, ради информисања јавности о 
дешавањима од значаја за општину Лопаре 
(објављивање текстова информативног карактера, 
обавјештења за грађане, eмитовање празничних 
честитки) и куповина истих новина по захтјеву Уговорног 
органа, према ЈРЈН 79342200-5, Услуге рекламирања. 
   

II 
 

Процијењена вриједност средстава потребних 
за реализацију јавне набавке износи 4.029,21 КМ, без 
урачунатога ПДВ-а. 

Средства за набавку услуга из тачке I ове 
Одлуке обезбјеђују се из Буџета општине Лопаре. 
  

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: 02/5-404-35-1/22       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 30.03.2022. године       Радо Савић, с.р. 
________________________________________________
                                  
40. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-34-4/22 
Датум, 31.03.2022. 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 радова на уређењу 

ријечног корита ријеке Гњице код моста у Лопарама, те 
прије и после уређеног ријечног корита у дужини од по 
500 m одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
АУТОПРЕВОЗНИК „ALEKSIĆ COMPANY“ БРЧКО, вл. 
Алексић Василије, с.п., након разматрања достављене 
Понуде понуђача, број: 04/22 од 30.03.2022. године, која 
је у Уговорном органу запримљена истога дана у 13:20h и 
протоколисана под бројем 02/5-1522. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 5.915,00 
КМ, без урачунатог ПДВ-а (словима: петхиљада 
деветстотинапетнаест 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 радова на уређењу 
ријечног корита ријеке Гњице код моста у Лопарама, те 
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прије и после уређеног ријечног корита у дужини од по 
500 m, покренут је Одлуком о покретању поступка јавне 
набавке, број: 02/5-404-34-1/22 од 29.03.2022. 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 5.915,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен је 
понуђачу АУТОПРЕВОЗНИК „ALEKSIĆ COMPANY“ 
БРЧКО, вл. Алексић Василије, с.п., дана 29.03.2022. 
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. 
________________________________________________
           
41. 

На основу члана 15. Закона о заштити 
становништва од заразних болести (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 90/17), члана 59. и 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16), а у вези са члановима 
67. и 88. Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 6/17 и 6/21), Начелник општине 
Лопаре д о н о с и   
 

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

на подручју општине Лопаре 
за 2022. годину – прољетни третман 

 
I 

У циљу спречавања настанка и ширења 
заразних болести које угрожавају здравље 
становништва, наређује се спровођење превентивне 
систематске дератизације на подручју општине Лопаре – 
прољетни третман, у периоду од 04.04. до 08.04.2022. 
године. 

 
II 

Превентивну систематску дератизацију 
извршиће ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ ''ДЕЗИНСЕКЦИЈА'' БИЈЕЉИНА, које 
испуњава услове у погледу кадра, простора и опреме за 

обављање послова дератизације, као и услове за промет 
на велико и складиштење хемикалија и биоцида. 

 
III 

Превентивном систематском дератизацијом 
биће обухваћене сљедеће површине и објекти: 

 
- објекти свих основних школа (централна и 

подручне),  
- зграда Општинске управе општине Лопаре, 
- објекти свих буџетских корисника, 
- јавне зелене површине (игралишта, пијаце, 

шеталиште...). 
 

IV 
Tрошкове дератизације на површинама и 

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

 
V 

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

VI 
Надзор над спровођењем акције превентивне 

систематске дератизације на подручју општине Лопаре 
вршиће инспектори Одсјека за инспекцијске послове 
општине Лопаре. 
 

VII 
Ова Наредба ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
 

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

  
Број: 02/5-404-28-6/22                         Н А Ч Е Л Н И К   
Датум, 31.03.2022. године                  Радо Савић, с.р. 
________________________________________________                                                                                               
 

42. 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
        Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-97-15/21 
Датум; 04.04.2022. године 
 
На основу члана члана 70. став (1) и (3) и члана 72. став 
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(3) тачка а) 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 додјели уговора другорангираном понуђачу у 
поступку јавне набавке робе - Набавка и испорука 
канцеларијског материјала и тонера за потребе 

Општинске управе општине Лопаре 
 
I 

Поништава се Одлука о избору најповољнијег понуђача, 
број: 02/5-404-97-11/21 од 24.01.2022. године за набавку 
и испоруку канцеларијског материјала и тонера за 
потребе Општинске управе општине Лопаре из разлога 
што је изабрани понуђач ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „ДЕФТЕР“ САРАЈЕВО пропустио да 
достави оригинале или овјерене копије документације из 
члана 45. и 47. Закона о јавним набавкама. 
 

II 
Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку, број: 
02/5-404-97-14/21 од 04.04.2022. године да се уговор за 
набавку и испоруку канцеларијског материјала и тонера 
за потребе Општинске управе општине Лопаре додијели 
другорангираном понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „AERO-
EXCLUSIVE“ Д.О.О. САРАЈЕВО, број понуде ЈН-30-
12/21 од 30.12.2021. године, по цијени понуде након 
проведене е – аукције у износу од 18.887,96 КМ без ПДВ-
а, односно 22.098,91 КМ са урачунатим ПДВ-ом. 
 

III 
Изабрани другорангирани 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 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 да су понуде понуђача „Aero-Exclusive“ д.о.о. 
Сарајево и „Дефтер“ д.о.о. Сарајево прихватљиве и да 
садрже све тражене доказе, а да понуда понуђача 
„Infocomp“ д.о.о. Бијељина није прихватљива јер није 
припремљена у складу са тендерском документацијом. 
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 11:00h до 
11:15h 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, како 
слиједи: 
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Р. 
бр
. 

Назив / име понуђача 

Цијена 
(без ПДВ-а) 

након е-
аукције 

Процен
ат 

умањ. 
укуп. 

цијене 
након 

заврше
не 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 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. 
Сходно Обавјештењу понуђачима о резултатима 
поступка, изабрани понуђач „Дефтер“ д.о.о. Сарајево је 
био дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема 
Обавјештења и Одлуке о резултатима поступка 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, не старије од 3 

(три) мјесеца, рачунајући од момента предаје понуде. 
Увидом у повратницу утврђено је да је изабрани понуђач 
Обавјештење и Одлуку о резултатима поступка запримио 
27.01.2022. године. У остављеном року изабрани понуђач 
није доставио тражену документацију.  
У складу са чланом 72. став (3) тачка а) Закона о јавним 
набавкама уговорни орган доставља приједлог уговора 
понуђачу чија је понуда по ранг листи одмах након 
понуде најуспјешнијег понуђача у случају да 
најуспјешнији понуђач пропусти да достави оригинале 
или овјерене копије докумената из члана 45. и 47. 
Закона... У конкретном случају, другорангирана понуда 
знатно премашује процијењену вриједност јавне набавке. 
Комисија за јавне набавке обратила се новим Захтјевом 
Одјељењу за финансије Општинске управе општине 
Лопаре, број: 02/5-404-97-12/21 од 07.02.2022. године. У 
захтјеву се између осталог наводи да је Комисија за јавне 
набавке од понуђача „Дефтер“ д.о.о. Сарајево затражила 
усмено образложење разлога одустајања од реализације 
предметне набавке и добила је информације да 
константно на тржишту долази до поскупљења 
канцеларијског материјала, поготово фотокопирног 
папира, због чега су дошли до закључка да не постоји 
довољна финансијска рачуница за реализацију 
предметног уговора.  
Анализирајући цјелокупну ситуацију уговорног органа, 
чињеницу да се ради о набавци робе која је неопходна за 
редовно пословање и функционисање уговорног органа, 
као и саму ситуацију на тржишту, Одјељење за 
финансије Општинске управе општине Лопаре доставило 
је Комисији за јавне набавке Одговор на зхтјев, број: 
06/1-40-3/61 од 01.04.2022. године у коме се наводи да се 
из Буџета општине Лопаре за 2022. годину могу 
издвојити додатна средства за реализацију предметне 
набавке, са позиције 412500 – трошкови текућег 
одржавања. Упућени захтјев и достављени Одговор 
представљају саставни дио ове Одлуке. 
Из наведених разлога, прихваћена је Препорука 
Комисије за јавне набавке, број: 02/5-404-97-14/21 од 
04.04.2022. године, те је одлучено 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. 

________________________________________________ 
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43. 
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 обавјештавања и информисања, 
посредством електронског медија, грађана Општине 
Лопаре о активностима на подручју Општине Лопаре, а 
све за потребе општине Лопаре према ЈРЈН: 64216200-5, 
услуге електронског информисања. 

 
II 

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

Средства за набавку услуга из тачке I ове 
Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре за 2022. 
годину. 
 

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: 02/5-404-36-1/22  Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 05.04.2022. године  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: 02/5-404-17-13/22 
Датум; 07.04.2022. 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 

Реконструкција и рехабилитација објекта ЈУ 
„Дјечији вртић Лопаре“ Лопаре 

ЛОТ1 - Набавка радова на замјени столарије (вањска 
и унутрашња) на објекту ЈУ „Дјечији вртић Лопаре“ 

Лопаре 
 
I 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 
02/5-404-17-11/22 од 07.04.2022. године да се уговор за 
набавку радова на реконструкцији и рехабилитацији 
објекта ЈУ „Дјечији вртић Лопаре“ Лопаре: ЛОТ1 - 
Набавка радова на замјени столарије (вањска и 
унутрашња) на објекту ЈУ „Дјечији вртић Лопаре“ 
Лопаре додијели понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ПАПИЛОН“ 
КОРАЈ-ЧЕЛИЋ, на основу Понуде број: 27/22 од 
10.03.2022. године. 
 

II 
Укупна вриједност предметне набавке, након проведене 
е-аукције, износи 35.489,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а, 
односно 41.522,13 КМ са урачунатим ПДВ-ом 
(четрдесетједнахиљадапетстотинадвадесетдвије КМ и 
13/100).  
 

III 
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана од 
дана пријема ове Одлуке достави:  

- оригинал или овјерене копије докумената којима 
потврђује вјеродостојност достављених копија 
документације и изјаве, а тиме 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, а у складу 
са захтјевима из тачке 3.2. тендерске документације; 

- оригинал или овјерене копије докумената којима 
потврђује вјеродостојност достављених копија 
документације и изјава, а тиме и испуњеност услова из 
члана 47. став (1) тачка а) Закона о јавним набавкама 
БиХ, а у складу са захтјевима из тачке 3.4. тендерске 
документације. 
 

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, 
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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 покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-17-1/22 од 
21.02.2022. године. 
Јавна набавка проведена је путем Отвореног поступка, уз 
подјелу предмета набавке на два лота. 
Обавјештење о јавној набавци, број: 15-1-3-12-3-7/22 
објављено је на Порталу јавних набавки дана 21.02.2022. 
године. 
Сажетак Обавјештења о набавци објављен је у 
„Службеном гласнику БиХ“, број: 11/22 од 25.02.2022. 
године.  
Процијењена вриједност јавне набавке за ЛОТ1 износи 
33.888,89 КМ, без ПДВ-а. 
Уговорни орган објавио је Тендерску документацију на 
Порталу јавних набавки, дана 21.02.2022. године. 
Измјена тендерске документације извршена је и 
објављена дана 24.02.2022. године. 
Тендерску документацију са Портала јавних набавки 
преузело је укупно 15 (петнаест) понуђача. Измјену 
тендерске документације преузело је 11 (једанаест) 
понуђача. 
Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем 
Начелника општине, број: 02/5-404-17-4/22 од 11.03.2022. 
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 за ЛОТ1 благовремено је 
пристигло 6 (шест) понуда и то: 

- „БРАЋА КАРИЋ“ Д.О.О. ЗЕНИЦА 
- „ПРИЗМА“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 
- „КРИСТАЛ“ Д.О.О. ЖИВИНИЦЕ  
- „ПАПИЛОН“ Д.О.О. ЧЕЛИЋ 
- „АСТРА ПЛАН“ Д.О.О. БРЧКО  
- „GOLDEN BAU“ Д.О.О. ЛОПАРЕ И „BAU S“ 

Д.О.О. БИЈЕЉИНА (ГРУПА ПОНУЂАЧА) 
Комисија је извршила јавно отварање пристиглих понуда, 
дана 11.03.2022. 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:  

 Понуђач „Призма“ д.о.о. Бијељина, група 
понуђача „Golden Bau“ д.о.о. Лопаре и „Bau S“ д.о.о. 
Бијељина и понуђач „Папилон“ д.о.о. Корај – Челић су 

доставили уредне понуде у погледу тражене и 
достављене документације и самим тим не постоје 
разлози за искључење. 

 Понуда понуђача „Браћа Карић“ д.о.о. Зеница 
није прихватљива из сљедећих разлога: 
Уговорни орган је тачком 3.2. тендерске документације 
предвидио услове личне способности понуђача. Тако су 
понуђачи били дужни, како би доказали своју личну 
способност, у саставу понуде доставити Изјаву о 
испуњености услова из члана 45. Закона о јавним 
набавкама, овјерену од стране надлежног органа. Уз 
наведену Изјаву понуђачи су били дужни доставити и 
копије документације којом потврђују вјеродостојност 
достављене изјаве и самим тим испуњеност услова које 
прописује члан 45. Закона, а што је предвиђено 
подтачком 3.2.2. тендерске документације. Наведени 
услов прописан је и подтачком 4.1. тендерске 
документације „Садржај понуде“, алинеја трећа. 
Понуђач „Браћа Карић“ д.о.о. Зеница је пропустио да у 
склопу своје понуде достави копије документације којом 
ће потврдити вјеродостојност дате изјаве и испуњеност 
услова из члана 45. Закона. Како је наведена 
документација била заједнички услов за оба лота, 
одбацују се понуде достављене и за ЛОТ1 и ЛОТ2, а све 
у складу са чланом 68. став (4) тачка и) Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине. 

 Понуда понуђача „Кристал“ д.о.о. Живинице 
није прихватљива из сљедећих разлога: 
Уговорни орган је тачком 3.2. тендерске документације 
предвидио услове личне способности понуђача. Тако су 
понуђачи били дужни, како би доказали своју личну 
способност, у саставу понуде доставити Изјаву о 
испуњености услова из члана 45. Закона о јавним 
набавкама, овјерену од стране надлежног органа. Уз 
наведену Изјаву понуђачи су били дужни доставити и 
копије документације којом потврђују вјеродостојност 
достављене изјаве и самим тим испуњеност услова које 
прописује члан 45. Закона, а што је предвиђено 
подтачком 3.2.2. тендерске документације. Наведени 
услов прописан је и подтачком 4.1. тендерске 
документације „Садржај понуде“, алинеја трећа. 
Понуђач „Кристал“ д.о.о. Живинице је пропустио да у 
склопу своје понуде достави копије документације којом 
ће потврдити вјеродостојност дате изјаве и испуњеност 
услова из члана 45. Закона. Како је наведена 
документација била заједнички услов за оба лота, 
одбацују се понуде достављене и за ЛОТ1 и ЛОТ2, а све 
у складу са чланом 68. став (4) тачка и) Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине. 

 Понуда понуђача „Астра План“ д.о.о. Брчко није 
прихватљива из сљедећих разлога: 
Уговорни орган је тачком 3.2. тендерске документације 
предвидио услове личне способности понуђача. Тако су 
понуђачи били дужни, како би доказали своју личну 
способност, у саставу понуде доставити Изјаву о 
испуњености услова из члана 45. Закона о јавним 
набавкама, овјерену од стране надлежног органа. Уз 
наведену Изјаву понуђачи су били дужни доставити и 
копије документације којом потврђују вјеродостојност 
достављене изјаве и самим тим испуњеност услова које 
прописује члан 45. Закона, а што је предвиђено 
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подтачком 3.2.2. тендерске документације. Наведени 
услов прописан је и подтачком 4.1. тендерске 
документације „Садржај понуде“, алинеја трећа. 
Понуђач „Астра План“ д.о.о. Брчко је пропустио да у 
склопу своје понуде достави копије документације којом 
ће потврдити вјеродостојност дате изјаве и испуњеност 
услова из члана 45. Закона. Како је наведена 
документација била заједнички услов за оба лота, 
одбацују се понуде достављене и за ЛОТ1 и ЛОТ2, а све 
у складу са чланом 68. став (4) тачка и) Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине. 
Комисија за јавне набавке, вршећи контролу рачунске 
исправности понуда уочила је рачунску грешку у понуди 
понуђача „Папилон“ д.о.о. Корај – Челић, достављеној за 
ЛОТ1. Истоме је дана 18.03.2022. године путе 
електронске поште упућен захтјев за достављање 
писмене сагласности на извршену рачунску корекцију, 
број: 02/5-404-17-7/22. Понуђач „Папилон“ д.о.о. Корај – 
Челић је у остављеном року, путем електронске поште 
доставио тражену сагласност, број: 33/22 од 21.03.2022. 
године. Упућени захтјев и достављена сагласност 
представљају саставни дио Записника о прегледу и 
оцјени понуда. 
Тендерском документацијом је предвиђено провођење Е 
– аукције. Комисија за јавне набавке је заказала Е – 
аукцију за дан 25.03.2022. године са почетком у 13:00h. 
На Е-аукцију су путем Портала јавних набавки позвани 
сви квалификовани понуђачи. 
Након проведене Е – аукције, која је трајала од 13:00h до 
13:10h са Портала Е – набавке преузет је Извјештај о току 
и завршетку Е – аукције за ЛОТ1 који садржи коначну 
ранг листу понуђача који су учествовали на Е – аукцији, 
како слиједи: 
 

Р
. 
б
р
. 

Назив / име понуђача 

Цијена 
(без ПДВ-а) 

након е-
аукције 

Проценат 
умањења 

укупне 
цијене 
након 

завршене Е 
– аукције 

(приближна 
вриједност) 

1)  
„ПАПИЛОН“ Д.О.О. 
КОРАЈ-ЧЕЛИЋ 

35.489,00 
КМ 0,2% 

2)  

„GOLDEN BAU“ Д.О.О. 
ЛОПАРЕ И „BAU S“ 
Д.О.О. БИЈЕЉИНА 
(ГРУПА ПОНУЂАЧА) 

35.525,00 
КМ 10,02% 

3)  
„ПРИЗМА“ Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА 

38.841,00 
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 
цијена најповољније понуде премашује процијењену 
вриједност лота на који се односи и то према сљедећој 
табели:  

 
 

 

Бр. 
лота 

Проц. 
вриједност 

Цијена 
постигнута 

након е-
аукције 

(најповољнија) 

РАЗЛИКА 

 
ЛОТ1 

33.888,89 КМ, 
без ПДВ-а 

35.489,00 КМ, 
без ПДВ-а 

1.600,11 КМ, без 
ПДВ-а 

39.650,00 КМ, 
са ПДВ-ом 

41.522,13 КМ, 
са ПДВ-ом 

1.872,13 КМ, са 
ПДВ-ом 

 

Комисија за јавне набавке је дана 30.03.2022. године 
Одјељењу за финансије Општинске управе општине 
Лопаре упутила Захтјев за могућност издвајања додатних 
средстава, број: 02/5-404-17-9/22. Одјељење за 
финансије доставило је дана 06.04.2022. године Одговор 
на захтјев, број: 06/1-40-3/67 од 06.04.2022. године у коме 
се наводи да се у буџету општине Лопаре могу издвојити 
додатна средства за потребе предметне набавке. 
Средства се могу издвојити са позиције капиталних 
инвестиција. 
Комисија за јавне набавке сачинила је Записник о 
прегледу и оцјени понуда, број: 02/5-404-17-10/22 од 
07.04.2022. године који је заједно са Препоруком о 
избору најповољнијег понуђача (Извјештај о раду), број: 
02/5-404-17-11/22 од 07.04.2022. 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 6 (шест); 

 да је благовремено запримљено 6 (шест) понуда; 

 да је неблаговремено запримљено 0 (нула) 
понуда; 

 Понуде понуђача „Призма“ д.о.о. Бијељина, групе 
понуђача „Golden Bau“ д.о.о. Лопаре и „Bau S“ 
д.о.о. Бијељина и понуђача „Папилон“ д.о.о. 
Корај – Челић испуњавају све услове тражене 
тендерском документацијом и исте могу бити 
предмет вредновања. 

 Понуде понуђача „Браћа Карић“ д.о.о. Зеница, 
„Кристал“ д.о.о. Живинице и „Астра План“ д.о.о. 
Брчко не испуњавају услове тражене тендерском 
документацијом, због чега су оцијењене као 
неприхватљиве. 
 

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, прихваћена је Препорука 
Комисије за јавне набавке, број: 02/5-404-17-11/22 од 
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07.04.2022. године, те је одлучено 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. „Браћа Карић“ д.о.о. Зеница, 
2. „Призма“ д.о.о. Бијељина, 
3. „Кристал“ д.о.о. Живинице, 
4. „Папилон“ д.о.о. Корај - Челић, 
5. „Астра План“ д.о.о. Брчко, 
6. „Golden Bau“ д.о.о. Лопаре (представник групе 

понуђача), 
7. Евиденцији и 
8. Архиви. 

________________________________________________ 
 

45. 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
        Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-17-14/22 
Датум; 07.04.2022. 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 

Реконструкција и рехабилитација објекта ЈУ 
„Дјечији вртић Лопаре“ Лопаре 

ЛОТ2 - Набавка радова на изради нове термичке 
заштите фасаде и поткровља на објекту ЈУ 

„Дјечији вртић Лопаре“ Лопаре 
 
I 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 
02/5-404-17-12/22 од 07.04.2022. године да се уговор за 
набавку радова на реконструкцији и рехабилитацији 
објекта ЈУ „Дјечији вртић Лопаре“ Лопаре: ЛОТ2 - 
Набавка радова на изради нове термичке заштите 
фасаде и поткровља на објекту ЈУ „Дјечији вртић 
Лопаре“ Лопаре додијели групи понуђача ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „GOLDEN BAU“ 

ЛОПАРЕ (вођа групе) и ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „BAU S“ БИЈЕЉИНА (члан групе), 
на основу Понуде број: 07/22 од 10.03.2022. године. 
 

II 
Укупна вриједност предметне набавке, након проведене 
е-аукције, износи 17.168,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а, 
односно 20.086,56 КМ са урачунатим ПДВ-ом 
(двадесетхиљадаосамдесетшест КМ и 56/100).  
 

III 
Изабрани понуђач - група понуђача „GOLDEN BAU“ 
Д.О.О. ЛОПАРЕ (представник групе) и „BAU S“ Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА (члан групе) обавезан је да у року од 5 (пет) 
дана од дана пријема ове Одлуке Уговорном органу 
достави: 

- оригинал или овјерене копије докумената којима 
потврђује вјеродостојност достављених копија 
документације и изјаве, а тиме 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; 

- оригинал или овјерене копије докумената којима 
потврђује вјеродостојност достављених копија 
документације и изјаве, а тиме и испуњеност услова из 
члана 47. став (1) тачка а) Закона о јавним набавкама 
БиХ, а у складу са захтјевима из тачке 3.4. тендерске 
документације. 
 

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 покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-17-1/22 од 
21.02.2022. године. 
Јавна набавка проведена је путем Отвореног поступка, уз 
подјелу предмета набавке на два лота. 
Обавјештење о јавној набавци, број: 15-1-3-12-3-7/22 
објављено је на Порталу јавних набавки дана 21.02.2022. 
године. 
Сажетак Обавјештења о набавци објављен је у 
„Службеном гласнику БиХ“, број: 11/22 од 25.02.2022. 
године.  
Процијењена вриједност јавне набавке за ЛОТ2 износи 
17.094,02 КМ, без ПДВ-а. 
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Уговорни орган објавио је Тендерску документацију на 
Порталу јавних набавки, дана 21.02.2022. године. 
Измјена тендерске документације извршена је и 
објављена дана 24.02.2022. године. 
Тендерску документацију са Портала јавних набавки 
преузело је укупно 15 (петнаест) понуђача. Измјену 
тендерске документације преузело је 11 (једанаест) 
понуђача. 
Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем 
Начелника општине, број: 02/5-404-17-4/22 од 11.03.2022. 
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 за ЛОТ2 благовремено је 
пристигло 6 (шест) понуда и то: 

- „БРАЋА КАРИЋ“ Д.О.О. ЗЕНИЦА 
- „ПРИЗМА“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 
- „КРИСТАЛ“ Д.О.О. ЖИВИНИЦЕ  
- „ПАПИЛОН“ Д.О.О. ЧЕЛИЋ 
- „АСТРА ПЛАН“ Д.О.О. БРЧКО  
- „GOLDEN BAU“ Д.О.О. ЛОПАРЕ И „BAU S“ 

Д.О.О. БИЈЕЉИНА (група понуђача) 
Комисија је извршила јавно отварање пристиглих понуда, 
дана 11.03.2022. 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:  

 Понуђач „Призма“ д.о.о. Бијељина, група 
понуђача „Golden Bau“ д.о.о. Лопаре и „Bau S“ д.о.о. 
Бијељина и понуђач „Папилон“ д.о.о. Корај – Челић су 
доставили уредне понуде у погледу тражене и 
достављене документације и самим тим не постоје 
разлози за искључење. 

 Понуда понуђача „Браћа Карић“ д.о.о. Зеница 
није прихватљива из сљедећих разлога: 
Уговорни орган је тачком 3.2. тендерске документације 
предвидио услове личне способности понуђача. Тако су 
понуђачи били дужни, како би доказали своју личну 
способност, у саставу понуде доставити Изјаву о 
испуњености услова из члана 45. Закона о јавним 
набавкама, овјерену од стране надлежног органа. Уз 
наведену Изјаву понуђачи су били дужни доставити и 
копије документације којом потврђују вјеродостојност 
достављене изјаве и самим тим испуњеност услова које 
прописује члан 45. Закона, а што је предвиђено 
подтачком 3.2.2. тендерске документације. Наведени 
услов прописан је и подтачком 4.1. тендерске 
документације „Садржај понуде“, алинеја трећа. 
Понуђач „Браћа Карић“ д.о.о. Зеница је пропустио да у 
склопу своје понуде достави копије документације којом 
ће потврдити вјеродостојност дате изјаве и испуњеност 
услова из члана 45. Закона. Како је наведена 

документација била заједнички услов за оба лота, 
одбацују се понуде достављене и за ЛОТ1 и ЛОТ2, а све 
у складу са чланом 68. став (4) тачка и) Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине. 

 Понуда понуђача „Кристал“ д.о.о. Живинице 
није прихватљива из сљедећих разлога: 
Понуђач је у пропустио да своју понуду достављену за 
ЛОТ2 припреми на начин тражен тендерском 
документацијом. Тако је исти пропустио да у саставу 
понуде за ЛОТ2 достави Образац за понуду са изјавом 
понуђача и Образац изјаве о прихватању општих и 
посебних услова тендерске документације, а за шта је 
стриктно у самој тендерској документацији било 
наведено да се достављају уз сваки од лотова, са 
подацима који се односе на конкретан лот уз који се 
достављају. На самом Обрасцу за понуду, тачније на 
посљедњој страници Обрасца се налази и напомена 
„Образац за понуду се доставља уз сваки лот са 
подацима који се односе на конкретан лот уз који се 
доставља“. Такође, у дијелу 4. Тендерске документације, 
подтачка 4.1. „Садржај понуде“ наведено је да се 
Образац за понуду са изјавом понуђача доставља уз 
сваки лот са подацима који се односе на конкретан лот уз 
који се доставља (алинеја прва). Исто је тражено и када 
је у питању Образац изјаве о прихватању општих и 
посебних услова (алинеја девет). Понуђач је Образац за 
понуду са изјавом понуђача и Образац изјаве о 
прихватању општих и посебних услова доставио само уз 
ЛОТ1 и самим тим поступио супротно условима 
прописаним тендерском документацијом. Наведени 
понуђач је такође начинио пропуст тиме што је Нацрт 
уговора који се односи на ЛОТ2 доставио у саставу 
понуде за ЛОТ1. Ријеч је о пропусту самим тим што је 
нацрт уговора припремљен за сваки од лотова, и не ради 
се о документацији која је заједничка за оба лота. Дакле, 
сваки од лотова прати нацрт уговора, који је требало и 
доставити у саставу понуде за конкретни лот на који се 
односи. Учињеним пропустима понуда достављена за 
ЛОТ2 није потпуна и не испуњава услове тражене 
тендерском документацијом. 
Уговорни орган је тачком 3.2. тендерске документације 
предвидио услове личне способности понуђача. Тако су 
понуђачи били дужни, како би доказали своју личну 
способност, у саставу понуде доставити Изјаву о 
испуњености услова из члана 45. Закона о јавним 
набавкама, овјерену од стране надлежног органа. Уз 
наведену Изјаву понуђачи су били дужни доставити и 
копије документације којом потврђују вјеродостојност 
достављене изјаве и самим тим испуњеност услова које 
прописује члан 45. Закона, а што је предвиђено 
подтачком 3.2.2. тендерске документације. Наведени 
услов прописан је и подтачком 4.1. тендерске 
документације „Садржај понуде“, алинеја трећа. 
Понуђач „Кристал“ д.о.о. Живинице је пропустио да у 
склопу своје понуде достави копије документације којом 
ће потврдити вјеродостојност дате изјаве и испуњеност 
услова из члана 45. Закона. Како је наведена 
документација била заједнички услов за оба лота, 
одбацују се понуде достављене и за ЛОТ1 и ЛОТ2, а све 
у складу са чланом 68. став (4) тачка и) Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине. 
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 Понуда понуђача „Астра План“ д.о.о. Брчко није 
прихватљива из сљедећих разлога: 
Уговорни орган је тачком 3.2. тендерске документације 
предвидио услове личне способности понуђача. Тако су 
понуђачи били дужни, како би доказали своју личну 
способност, у саставу понуде доставити Изјаву о 
испуњености услова из члана 45. Закона о јавним 
набавкама, овјерену од стране надлежног органа. Уз 
наведену Изјаву понуђачи су били дужни доставити и 
копије документације којом потврђују вјеродостојност 
достављене изјаве и самим тим испуњеност услова које 
прописује члан 45. Закона, а што је предвиђено 
подтачком 3.2.2. тендерске документације. Наведени 
услов прописан је и подтачком 4.1. тендерске 
документације „Садржај понуде“, алинеја трећа. 
Понуђач „Астра План“ д.о.о. Брчко је пропустио да у 
склопу своје понуде достави копије документације којом 
ће потврдити вјеродостојност дате изјаве и испуњеност 
услова из члана 45. Закона. Како је наведена 
документација била заједнички услов за оба лота, 
одбацују се понуде достављене и за ЛОТ1 и ЛОТ2, а све 
у складу са чланом 68. став (4) тачка и) Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине. 
Тендерском документацијом је предвиђено провођење Е 
– аукције. Комисија за јавне набавке је заказала Е – 
аукцију за дан 25.03.2022. године са почетком у 14:00h. 
На Е-аукцију су путем Портала јавних набавки позвани 
сви квалификовани понуђачи. 
Након проведене Е – аукције, која је трајала од 14:00h до 
14:10h са Портала Е – набавке преузет је Извјештај о току 
и завршетку Е – аукције за ЛОТ2 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 
(приближн

а 
вриједност

) 

1)  

„GOLDEN BAU“ Д.О.О. 
ЛОПАРЕ И „BAU S“ Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА (ГРУПА 
ПОНУЂАЧА) 

17.168,00  
КМ 29,49% 

2)  
„ПАПИЛОН“ Д.О.О. КОРАЈ-
ЧЕЛИЋ 

17.185,50 
КМ 0% 

3)  
„ПРИЗМА“ Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА 

19.922,00 
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 
цијена најповољније понуде премашује процијењену 
вриједност лота на који се односи и то према сљедећој 
табели:  
 

 
Бр 

лота 
Проц. 

вријед. 

Цијена 
постигнута 

након е-
аукције 

(најповољниј
а) 

РАЗЛИКА 

 
ЛОТ
2 

17.094,02 
КМ, без 
ПДВ-а 

17.168,00 КМ, 
без ПДВ-а 73,98 КМ, без ПДВ-а 

20.000,00 
КМ, са 
ПДВ-ом 

20.086,56 КМ, 
са ПДВ-ом 86,56 КМ, са ПДВ-ом 

 
Комисија за јавне набавке је дана 30.03.2022. године 
Одјељењу за финансије Општинске управе општине 
Лопаре упутила Захтјев за могућност издвајања додатних 
средстава, број: 02/5-404-17-9/22. Одјељење за 
финансије доставило је дана 06.04.2022. године Одговор 
на захтјев, број: 06/1-40-3/67 од 06.04.2022. године у коме 
се наводи да се у буџету општине Лопаре могу издвојити 
додатна средства за потребе предметне набавке. 
Средства се могу издвојити са позиције капиталних 
инвестиција. 
Комисија за јавне набавке сачинила је Записник о 
прегледу и оцјени понуда, број: 02/5-404-17-10/22 од 
07.04.2022. године који је заједно са Препоруком о 
избору најповољнијег понуђача (Извјештај о раду), број: 
02/5-404-17-12/22 од 07.04.2022. 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 6 (шест); 

 да је благовремено запримљено 6 (шест) понуда; 

 да је неблаговремено запримљено 0 (нула) 
понуда; 

 Понуде понуђача „Призма“ д.о.о. Бијељина, групе 
понуђача „Golden Bau“ д.о.о. Лопаре и „Bau S“ 
д.о.о. Бијељина и понуђача „Папилон“ д.о.о. 
Корај – Челић испуњавају све услове тражене 
тендерском документацијом и исте могу бити 
предмет вредновања. 

 Понуде понуђача „Браћа Карић“ д.о.о. Зеница, 
„Кристал“ д.о.о. Живинице и „Астра План“ д.о.о. 
Брчко не испуњавају услове тражене тендерском 
документацијом, због чега су оцијењене као 
неприхватљиве. 
 

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 
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набавкама, подзаконским актима, интерним актима и 
Тендерском документацијом.  
Из наведених разлога, прихваћена је Препорука 
Комисије за јавне набавке, број: 02/5-404-17-12/22 од 
07.04.2022. године, те је одлучено 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. „Браћа Карић“ д.о.о. Зеница, 
2. „Призма“ д.о.о. Бијељина, 
3. „Кристал“ д.о.о. Живинице, 
4. „Папилон“ д.о.о. Корај - Челић, 
5. „Астра План“ д.о.о. Брчко, 
6. „Golden Bau“ д.о.о. Лопаре (представник групе 

понуђача), 
7. Евиденцији и 
8. Архиви. 

________________________________________________ 
 

46. 
             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 и 6/21), 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 каменог агрегата - 
сепарације (фракције 0 – 60 mm) за потребе 
санације макадамских застора, улица и 
локалних путева на подручју општине Лопаре, 
према ЈРЈН: 14212300-3, Дробљени и 
ломљени камен. 
 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 153.846,15 КМ, без урачунатог 
ПДВ-а. 
 Средства за набавку робе из тачке I 
ове Одлуке биће обезбјеђена из буџетских 
средстава општине Лопаре за 2022. годину, 
предвиђених програмом заједничке комуналне 
потрошње „Санација макадамских застора, 
улица и локалних путева“. 
 

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: 02/5-404-37-1/22      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 07.04.2022.             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 изградњи 
трибина на стадиону ФК „Мајевица“ Лопаре, 

http://www.ejn.gov.ba/


Страна 29                            Службени гласник општине Лопаре – број:  3/22              26.04.2022. 

 

према ЈРЈН 45212224-2, грађевински радови 
на стадиону. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава 
потребних за реализацију јавне набавке 
износи 5.999,60 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2022. годину, ставка 415200 – 
„Спорт и физичка култура“. 
 

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: 02/5-404-38-1/22         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 11.04.2022. године    Радо Савић, с.р. 
________________________________________
                             
48.   
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-38-4/22 
Датум, 13.04.2022. 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 трибина на стадиону ФК „Мајевица“ 

Лопаре одлучено је да се уговор додијели 
Понуђачу ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „GOLDEN BAU“ ЛОПАРЕ, 
након разматрања достављене Понуде 
Понуђача, број: 16/22 од 11.04.2022. године, 
која је у Уговорном органу запримљена истога 
дана у 15:25

h
 и протоколисана под бројем: 

02/5-1737. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 

5.999,60 КМ без ПДВ-а, односно 7.019,53 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом (словима: 
седамхиљададеветнаест КМ и 53/100).  
 

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 
изградњи трибина на стадиону ФК „Мајевица“ 
Лопаре покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-38-1/22 
од 11.04.2022. 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 5.999,60 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде путем 
електронске поште упућен је Понуђачу 
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 
ОДГОВОРНОШЋУ „GOLDEN BAU“ ЛОПАРЕ, 
дана 11.04.2022. године. Наведени понуђач је 
у остављеном року доставио своју понуду на 
протокол Уговорног органа. 

Анализом и оцјеном достављене 
понуде установљено је да је иста прихватљива 
за уговорни орган. Рачунском контролом 
утврђено је да у понуди нема рачунских 
грешака. 
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 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. 
________________________________________
                    
49. 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
       ОПШТИНА  ЛОПАРЕ 
        Начелник  општине 
 
Број: 02/5-404-24-9/22 
Датум; 13.04.2022. 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: 
02/5-404-24-8/22 од 12.04.2022. године да се уговор за 
набавку радова на санацији кровног покривача на објекту 
ЈУ „Центар за културу и информисање Лопаре“ у 
Лопарама додијели понуђачу ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
ЛОПАРЕ, на основу Понуде број: 23/22 од 14.03.2022. 
године. 
 

II 
Укупна вриједност предметне набавке, након проведене 
е-аукције, износи 42.427,50 КМ, без урачунатог ПДВ-а, 
односно 49.640,18 КМ са урачунатим ПДВ-ом 
(четрдесетдеветхиљада шестстотиначетрдесет КМ и 
18/100).  
 

III 
Изабрани понуђач дужан је да у року од 5 (пет) дана од 
дана пријема ове Одлуке достави:  

- оригинал или овјерене копије докумената којима 
потврђује вјеродостојност достављених копија 

документације и изјаве, а тиме 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, а у складу 
са захтјевима из тачке 3.2. тендерске документације; 
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 
 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-24-1/22 од 
07.03.2022. године. 
Јавна набавка проведена је путем Отвореног поступка. 
Обавјештење о јавној набавци, број: 15-1-3-18-3-8/22 
објављено је на Порталу јавних набавки дана 07.03.2022. 
године. 
Сажетак Обавјештења о набавци објављен је у 
„Службеном гласнику БиХ“, број: 13/22 од 11.03.2022. 
године.  
Процијењена вриједност јавне набавке износи 42.735,04 
КМ, без ПДВ-а. 
Уговорни орган објавио је Тендерску документацију на 
Порталу јавних набавки, дана 07.03.2022. године.  
Тендерску документацију са Портала јавних набавки 
преузело је укупно 13 (тринаест) понуђача.  
Комисија за јавне набавке именована је Рјешењем 
Начелника општине, број: 02/5-404-24-3/22 од 28.03.2022. 
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 је пристигло 4 
(четири) понуде и то: 

- „ПРИЗМА“ Д.О.О. БИЈЕЉИНА 
- „КУЛА МОНТ“ Д.О.О. ЗЕНИЦА  
- „БК ГРАДЊА“ Д.О.О. ЗЕНИЦА 
- „ИНТЕГРАЛ МЦГ“ Д.О.О. ЛОПАРЕ 

Комисија је извршила јавно отварање пристиглих понуда, 
дана 28.03.2022. године у 11:30h уз присуство 
представника понуђача „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре. 
Записник о отварању понуда је благовремено достављен 
свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне 
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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:  

 Понуђачи „Призма“ д.о.о. Бијељина и „Интеграл 
МЦГ“ д.о.о. Лопаре су доставили уредне понуде у 
погледу тражене и достављене документације и самим 
тим не постоје разлози за искључење. 

 Понуда понуђача „Кула Монт“ д.о.о. Зеница 
није прихватљива из сљедећих разлога: 
Уговорни орган је тачком 3.2. тендерске документације 
предвидио услове личне способности понуђача. Тако су 
понуђачи били дужни, како би доказали своју личну 
способност, у саставу понуде доставити Изјаву о 
испуњености услова из члана 45. Закона о јавним 
набавкама, овјерену од стране надлежног органа. Уз 
наведену Изјаву понуђачи су били дужни доставити и 
копије документације којом потврђују вјеродостојност 
достављене изјаве и самим тим испуњеност услова које 
прописује члан 45. Закона, а што је предвиђено 
подтачком 3.2.2. тендерске документације. Наведени 
услов прописан је и подтачком 4.1. тендерске 
документације „Садржај понуде“, алинеја трећа. 
Понуђач „Кула Монт“ д.о.о. Зеница је пропустио да у 
склопу своје понуде достави копије документације којом 
ће потврдити вјеродостојност дате изјаве и испуњеност 
услова из члана 45. Закона, због чега се његова понуда 
одбацује, а све у складу са чланом 68. став (4) тачка и) 
Закона о јавним набавкама БиХ. Наведени понуђач је 
такође у склопу своје понуде, у сврху испуњавања услова 
техничке и професионалне способности, доставио двије 
потврде о уредној реализацији уговора. Уговорни орган је 
тачком 3.5. тендерске документације прописао да су 
понуђачи дужни, како би доказали своју техничку и 
професионалну способност, у саставу понуде доставити 
доказ о једном успјешно реализованом уговору, а све у 
складу са чланом 7. став (4) Упутства за припрему 
модела тендерске документације и понуда („Службени 
гласник БиХ“, број: 90/14 и 20/15). Дакле, понуђач је 
доставио двије потврде: Потврда ЈУ „Средња школа за 
кожу, текстил и дизајн“ Сарајево и Потврда општине 
Купрес, број протокола: 01/1-11-3-950-5/20. Потврда 
општине Купрес није прихватљива из разлога што не 
садржи тачан податак о времену извршења уговора, него 
је наведен уговорени рок извођења радова „120 дана“, из 
чега се не може закључити ни када су радови започели, 
нити када су завршени. Међутим, Потврда ЈУ „Средња 
школа за кожу, текстил и дизајн“ Сарајево, садржи све 
законом прописане информације, што је довољно како би 
понуђач доказао своју техничку и професионалну 
способност. 

 Понуда понуђача „БК Градња“ д.о.о. Зеница 
није прихватљива из сљедећих разлога: 

Уговорни орган је тачком 3.2. тендерске документације 
предвидио услове личне способности понуђача. Тако су 
понуђачи били дужни, како би доказали своју личну 
способност, у саставу понуде доставити Изјаву о 

испуњености услова из члана 45. Закона о јавним 
набавкама, овјерену од стране надлежног органа. Уз 
наведену Изјаву понуђачи су били дужни доставити и 
копије документације којом потврђују вјеродостојност 
достављене изјаве и самим тим испуњеност услова које 
прописује члан 45. Закона, а што је предвиђено 
подтачком 3.2.2. тендерске документације. Наведени 
услов прописан је и подтачком 4.1. тендерске 
документације „Садржај понуде“, алинеја трећа. 
Понуђач „БК Градња“ д.о.о. Зеница је у саставу своје 
понуде доставио само копије Увјерења Суда БиХ и 
Општинског Суда у Зеници, којима се доказује да 
понуђачу „БК Градња“ д.о.о. Зеница у кривичном поступку 
није изречена правоснажна пресуда за кривична дјела 
организованог криминала, корупције, преваре или прања 
новца. Наведеним Увјерењима Понуђач је испунио само 
услов из члана 45. став (1) тачка а), а у вези става (2) 
тачка а) истога члана Закона о јавним набавкама. Остале 
копије увјерења, а којима се доказује испуњеност услова 
из члана 45. став (1) тачке од б) до д), а у вези става (2) 
тачке од б) до д) истога члана Закона о јавним 
набавкама, нису достављена због чега се његова понуда 
одбацује, а све у складу са чланом 68. став (4) тачка и) 
Закона о јавним набавкама БиХ. 
Тендерском документацијом је предвиђено провођење Е 
– аукције. Комисија за јавне набавке је заказала Е – 
аукцију за дан 08.04.2022. године са почетком у 13:00h. 
На Е-аукцију су путем Портала јавних набавки позвани 
сви квалификовани понуђачи. 
Након проведене Е – аукције, која је трајала од 13:00h до 
13:15h 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, како 
слиједи: 
 

Р. 
бр. 

Назив / 
име 

понуђача 

Цијена 
(без ПДВ-а) 

након е-
аукције 

Проценат 
умањења укупне 

цијене након 
завршене Е – 

аукције 
(приближна 
вриједност) 

1)  

„ИНТЕГРАЛ 
МЦГ“ 
Д.О.О. 
ЛОПАРЕ 

42.427,50 
KM 0% 

2)  

„ПРИЗМА“ 
Д.О.О. 
БИЈЕЉИНА 

49.535,00 
KM 0% 

 

Након преузетог Извјештаја о току и завршетку Е - 
аукције Комисија за јавне набавке сачинила је Записник о 
прегледу и оцјени понуда, број: 02/5-404-24-7/22 од 
11.04.2022. године који је заједно са Препоруком о 
избору најповољнијег понуђача (Извјештај о раду), број: 
02/5-404-24-8/22 од 12.04.2022. 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: 
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 да је укупан број пристиглих понуда 4 (четири); 

 да је благовремено запримљено 4 (четири) 
понуде; 

 да је неблаговремено запримљено 0 (нула) 
понуда; 

 Понуде понуђача „Призма“ д.о.о. Бијељина и 
„Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре испуњавају све 
услове тражене тендерском документацијом и 
исте могу бити предмет вредновања. 

 Понуде понуђача „Кула Монт“ д.о.о. Зеница и „БК 
Градња“ д.о.о. Зеница не испуњавају услове 
тражене тендерском документацијом, због чега 
су оцијењене као неприхватљиве. 

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, прихваћена је Препорука 
Комисије за јавне набавке, број: 02/5-404-24-8/22 од 
12.04.2022. године, те је одлучено 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. „Призма“ д.о.о. Бијељина, 
2. „Кула Монт“ д.о.о. Зеница, 
3. „БК Градња“ д.о.о. Зеница, 
4. „Интеграл МЦГ“ д.о.о. Лопаре, 
5. Евиденцији и 
6. Архиви. 

________________________________________________ 
 

50. 
Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А    
    ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
      Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-36-4/22 
Датум, 13.04.2022. 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 

обавјештавања и информисања, посредством 
електронског медија, грађана општине Лопаре 
о активностима на подручју општине Лопаре, а 
све за потребе општине Лопаре, одлучено је 
да се уговор додијели Понуђачу „MEDIA“, 
Данка Закић с.п. Бијељина, након 
разматрања достављене понуде Понуђача, 
број: 250/22 од 13.04.2022. године, која је у 
Уговорном органу запримљена истога дана у 
09:50

h
 и протоколисана под бројем 02/5-1769. 

 
Члан 2. 

Вриједност набавке за уговор износи 
5.985,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а (словима: 
петхиљададеветстотинаосамдесетпет 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 
обавјештавања и информисања, посредством 
електронског медија, грађана општине Лопаре 
о активностима на подручју општине Лопаре, а 
све за потребе општине Лопаре, покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне набавке, 
број: 02/5-404-36-1/22 од 05.04.2022. 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 
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износи 6.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде путем 
електронске поште упућен је понуђачу 
„MEDIA“, Данка Закић с.п. Бијељина, дана 
05.04.2022. године. Наведени понуђач је у 
остављеном року доставио своју понуду на 
протокол Уговорног органа. 

Анализом и оцјеном достављене 
понуде установљено је да је иста прихватљива 
за уговорни орган. Рачунском контролом 
утврђено је да у понуди нема рачунских 
грешака. 
 
 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. 

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 и уређењу дијела пута, 
на локацији од пилане у насељеном мјесту Мачковац, 
према гробљу „Виногради“ у насељеном мјесту 
Пирковци, према ЈРЈН 45453100-8, санацијски радови. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава потребних 
за реализацију јавне набавке износи 6.000,00 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I ове 
Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре за 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: 02/5-404-39-1/22       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 13.04.2022. године       Радо Савић, с.р. 
________________________________________________
                             
52. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-39-4/22 
Датум, 15.04.2022. 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 

и уређењу дијела пута, на локацији од пилане 
у насељеном мјесту Мачковац, према гробљу 
„Виногради“ у насељеном мјесту Пирковци 
одлучено је да се уговор додијели Понуђачу 
ПОЉОПРИВРЕДНО УСЛУЖНА ЗАНАТСКА 
ЗАДРУГА „МАЈЕВИЦА-ТОБУТ“ са п.о. 
ЛОПАРЕ, након разматрања достављене 
Понуде Понуђача, број: 2/22 од 14.04.2022. 
године, која је у Уговорном органу запримљена 
истога дана у 11:58

h
 и протоколисана под 

бројем: 02/5-1796. 
 

Члан 2. 
Вриједност набавке за уговор износи 
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6.000,00 КМ без 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 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 и уређењу дијела пута, на локацији 
од пилане у насељеном мјесту Мачковац, 
према гробљу „Виногради“ у насељеном мјесту 
Пирковци покренут је Одлуком о покретању 
поступка јавне набавке, број: 02/5-404-39-1/22 
од 13.04.2022. 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 6.000,60 КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 Захтјев за достављање понуде упућен 
је Понуђачу ПОЉОПРИВРЕДНО УСЛУЖНА 
ЗАНАТСКА ЗАДРУГА „МАЈЕВИЦА-ТОБУТ“ са 
п.о. ЛОПАРЕ, дана 13.04.2022. године. 
Наведени понуђач је у остављеном року 
доставио своју понуду на протокол Уговорног 
органа. 

Анализом и оцјеном достављене 
понуде установљено је да је иста прихватљива 
за уговорни орган. Рачунском контролом 
утврђено је да у понуди нема рачунских 
грешака. 
 
 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. 
_______________________________________
                    
53. 

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 постављању јавне уличне 
расвјете поред регионалног пута R-458 (R-I-4103 нова 
ознака пута), на локацији од куће Живана Симикића до 
куће Цвјетка Јовића, на подручју насељеног мјеста 
Пирковци, општина Лопаре, у дужини од око 280 m1, 
према ЈРЈН 45316000-5, Радови на инсталацији 
расвјетних и сигналних система. 
 

II 
 Процијењена вриједност средстава потребних 
за реализацију јавне набавке износи 5.968,56 КМ, без 
урачунатог ПДВ-а. 
 Средства за набавку радова из тачке I ове 
Одлуке обезбјеђују се у буџету општине Лопаре за 2022. 
годину, ставка 412800 – „Улична расвјета“. 
 

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: 02/5-404-40-1/22        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум, 26.04.2022. године        Радо Савић, с.р. 
________________________________________________        
                    
54. 

На основу члана  59. и 82 став 3. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19), а у вези са чланом 67. и 88. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 6/17) и Закључка о мјерама за 
провођење популационе политике општине 
Лопаре, број: 01/1-013-2-2-6/22 од 18.02.2022. 
године, Начелник општине Лопаре д о н о с и  
 
 

П Р А В И Л Н И К  
о мјерама за провођење популационе 

политике општине Лопаре 
за 2022. годину 

 
Члан 1.  

 Правилник о мјерама за провођење 
популационе политике општине Лопаре за 
2022. годину (у даљем тексту: Правилник) 
прописује начин, услове, критеријуме и 
поступак за реализацију мјера за провођење 
популационе политике општине Лопаре, са 
циљем повећања природног прираштаја 
становништва на територији општине Лопаре. 
 
 

Члан 2. 
Општина Лопаре стимулисаће 

породице у којима је у току 2022. године 
рођено једно или више дјеце, као и брачне 
парове који природним путем не могу 
остварити потомство, да то остваре 
вјештачком оплодњом. 
 

Члан 3. 
Права из члана 2. Овог Правилника 

остварује се следећим мјерама: 
 

1.  Породица сваког дјетета које је рођено у 
2022. години остварује право на исплату  
износа: 

 од  200 КМ ако су оба родитеља 
запослена уз услов да родитељи 
новорођеног дјетета имају 
пребивалиште на територији 
општине Лопаре (најмање шест 
мјесеци прије рођења дјетета, као 
и у току остваривања права), 

 од 500 КМ ако је један од 
родитеља запослен, с тим да 
породица (оба родитеља) има 

пребивалиште на територији 
општине Лопаре, 

 од 1.000 КМ ако су оба родитеља 
незапослена, с тим да породица 
(оба родитеља) има пребивалиште 
на територији општине Лопаре, 

  од 1.000 КМ за самохраног 
родитеља са пребивалиштем на 
територији општине Лопаре. 

 
2.  Да се сваком брачном пару, који 

природним путем не може остварити 
потомство, него вјештачком оплодњом,  
помогне новчано у износу од 1.000 КМ, с 
тим да породица има пребивалиште на 
подручју општине Лопаре. 

 
Члан 4. 

 Права из чланова 2. и 3. овог 
Правилника остварују се на основу захтјева 
поднесеног Општинској управи општине 
Лопаре – Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности. 

 
Уз захтјев подносилац за средства за 

рођење дјетета прилаже: 
1.   Оригинал или овјерену копију извода из 

матичне књиге рођених за дијете-дјецу, 
2.   Кућну листу, 
3.   Копију личне карте за оба родитеља, 
4.   Потврду о пребивалишту за оба 

родитеља, 
5.   Потврду о запослењу од послодавца, 
6.   Потврду да се незапослени чланови 

домаћинства воде на евиденцији 
незапослених лица код Завода за 
запошљавање,  

7.   Рјешење Центра за социјални рад о 
статусу самохраног родитеља, 

8.   Копију жиро-рачуна.  
 
Уз захтјев подносилац за средства за 

вјештачку оплодњу прилаже: 
1. Кућну листу, 
2. Копију личне карте за оба родитеља, 
3.    Потврду о пребивалишту за оба 

родитеља,  
4. Медицинску документацију, 
5. Копију жиро-рачуна. 

 
Члан 5. 

О остваривању права из члана 3. овог 
Правилника одлучује рјешењем Начелник 
општине Лопаре, на приједлог Комисије за 
популациону политику, на основу поднијетог 
захтјева. 

 
Члан 6. 

Захтјеви за остваривање права из овог 
Правилника подносе се у току цијеле     2022. 
године. 



Страна 36                            Службени гласник општине Лопаре – број:  3/22              26.04.2022. 

 

Члана 7. 
Овим Правилником ставља се ван 

снаге Правилник о мјерама за провођење 
популационе политике општине Лопаре за 
2021. годину („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 2/21). 
 

Члана 8. 
Овај Правилник ступа на снагу даном 

доношења, а исти ће бити објављен у 
„Службеном гласнику општине Лопаре“.  
 
 
Број: 02/1-014-17        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 31.03.2022.           Радо Савић, с.р.  
________________________________________     
 
55. 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
НАЧЕЛНИК 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одјељење за просторно уређење 
и стамбено комуналне послове 
Лопаре, Цара Душана бр.143 
 
Број:  05/3-372-2/22 
Дана: 31.03.2022. године 
 
 

                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  
                     ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

                   ЛОПАРЕ 
 

Молимо да на трошак странке објавите 
 

О Г Л А С 
 

Одјељење за просторно уређење и 
стамбено комуналне послове Општинске 
управе општине Лопаре , улица Цара Душана 
број 143 на основу рјешења број 05/3-372-2/22 
од 31.03.2022 године, извршио је у регистру 
заједница етажних  власника стамбених 
зграда, у регистарском листу број:   28 упис 
лица за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА „МАЈКЕ АНГЕЛИНЕ број 3“,      са 
сљедећим подацима: 
                                             
Назив и сједиште:   Заједница етажних 
власника зграде    „МАЈКЕ АНГЕЛИНЕ број 3“,    
ул  Мајке Ангелине број 3   Лопаре.  
Регистарски лист број: 28 
Оснивачи:  5 етажних власника зграде су 
извршили регистрацију ЗЕВ-а  „МАЈКЕ 
АНГЕЛИНЕ број 3“ Лопаре  улица Мајке 
Ангелине број 3. 
Заступник: ДРАГО СИМИКИЋ, предсједник  
Скупштине ЗЕВ, заступа Заједницу самостално 
и без ограничења. 
 
Напомена: накнада од 11,00КМ наплаћена 

приликом подношења захтјева. 
 

Прилог: доказ о плаћеним                                                              
               трошковима објављивања. 
  
                              НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
       Службено лице органа 
  _______________________ 
                         Срђан Лукић дипл.инг, с.р. 
________________________________________ 
 
56.               
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
НАЧЕЛНИК 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одјељење за просторно уређење 
и стамбено комуналне послове 
Лопаре, Цара Душана бр.143 
 
Број:  05/3-372-3/22 
Дана: 21.04.2022. године 
 

                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК  
                     ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

                   ЛОПАРЕ 
 

Молимо да на трошак странке објавите 
 

О Г Л А С 
 

Одјељење за просторно уређење и 
стамбено комуналне послове Општинске 
управе општине Лопаре , улица Цара Душана 
број 143 на основу рјешења број 05/3-372-3/22 
од 21.04.2022 године, извршио је у регистру 
заједница етажних  власника стамбених 
зграда, у регистарском листу број:   29 упис 
лица за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ „КРИСТАЛ“,  са сљедећим 
подацима: 
                                             
Назив и сједиште:   Заједница етажних 
власника зграде    „КРИСТАЛ“,    ул  Цара 
Душана број:145   Лопаре.  Регистарски лист 
број: 29 
Оснивачи: 25 етажних власника зграде су 
извршили регистрацију ЗЕВ-а  „КРИСТАЛ“ 
Лопаре  улица Цара Душана 145 
Заступник: МИТАР ЈАНКОВИЋ, предсједник  
Скупштине ЗЕВ, заступа Заједницу самостално 
и без ограничења. 
Напомена: накнада од 11,00КМ наплаћена 
приликом подношења захтјева.                    
Прилог: доказ о плаћеним                                                                           
              трошковима објављивања  
 
                                   Службено лице органа 
                                  НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
         _______________________ 
                               Срђан Лукић дипл.инг, с.р.  
________________________________________                                                                     
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