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И З В Ј Е Ш Т А Ј   О  РАДУ 

АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

 

 

  Општинска административна служба организована јe у складу са  

Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске административне 

службе (“Службени гласник општине Лопаре”, број: 3/09,7/09 и 8/10), у даљем тексту: 

Правилник. 

 

  Послови општинске административне службе су: 

– извршавање и спровођење прописа Скупштине општине и Начелника, 

– припремање нацрта одлука и других аката које доноси Скупштина општине 

и Начелник општине, 

– извршавање и спровођење закона и других прописа, обезбјеђење вршења 

послова чије извршење је повјерено општини, и  

– вршење стручних и других послова које им повјери Скупштина општине и 

Начелник општине. 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

 

  Одјељење је организовано у 2 одсјека, и то:  

  а) Одсјек за управне послове и 

  б) Одсјек – Центар за услуге грађанима. 

 

Одсјек за управне послове 

 

  У оквиру овог Oдсјека обезбjеђује се спровођење прописа из области опште 

управе, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата, послови о лицима која 

су регулисала војну обавезу, општи и персонални послови за раднике запослене у 

Административној служби, функционере општине и др. 

 

1. Борачко-инвалидска зашита 

 

Из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата 

ријешено је 1299 предмета, од чега по захтјеву странке 191 предмет а по службеној дужности 

1108 предмета и то: 

 

 

 

 

Р/б 

 

Област рјешавања 

По захтјеву 

странке 

По службеној  

дужности 

Укупно: 

1. ППБ 19 12 31 

2. РВИ 6  43 49 

3. ЦЖР 2 5 7 

4. Здравствена заштита 9 - 9  
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Р/б 

 

Област рјешавања 

По захтјеву 

странке 

По службеној  

дужности 

Укупно: 

5. Категоризација бораца 94 1 95 

6. Борачки додатак 49 1047 1096 

7. Увјерења 12 - 12 

 У к у п н о: 191 1108 1299 

 

 

У извјештајном периоду тј. на укупан број донијетих рјешења уложено је 10 

жалби другостепеном органу путем овог одјељења. Од тога четири жалбе су одбијене као 

неосноване а једна је враћена на поновни поступак. 

 

На основу Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих 

бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 134/11 и 40/12) извршена је исплата новчаних средтава у укупном износу од 

2.100.370,04 КМ и то за: 

 

 

ВОЈНЕ ИНВАЛИДНИНЕ: 

 породице погинулих бораца (265 корисникa)........ 799.725,74 КМ 

 РВИ (278 корисника)................................................ 544.902,00 КМ 

                                     Укупно.................... 1.344.627,74 КМ 

 

ЦИВИЛНЕ ИНВАЛИДНИНЕ: 
 породичне инвалиднине (17 корисника) ................. 32.430,00 КМ 

 Личне инвалиднине (14 корисника) ......................... 25.627,60 КМ 

                                    Укупно .......................... 58.057,60 КМ 

 

БОРАЧКИ ДОДАТАК  

- годишњи борачки додатак( 1 306 корисника)  

                     за 2011. годину...............................................................  187.001,80 КМ 

       - мјесечни борачки додатак ( 740 корисника) ............... 483.658,00 КМ 

 

 

НАКНАДА ЗА ОДЛИКОВАЊА 

- накнада одликованом борцу (49 корисника) .............. 12.400,00 КМ 

- породица одликованог борца ( 98 корисника) ............ 14.624,90 КМ 

 

          У К У П Н О ........................... 2.100.370,04 КМ 

 

Исплата је вршена из буџета Републике Српске за општину Лопаре по 

рјешењима овог Одјељења за 2012. годину. 

 

У току 2012. године вођен је поступак око слања и упућивања на бањско-

климатско лијечење. Поднесено је укупно 6 захтјева. На бањску рехабилитацију послато је 5 

корисника тј. чланови породице погинулог борца. 
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Поднешена су 3 захтјева за једнократну новчану помоћ за здравствену заштиту 

и сва три су позитивно ријешена. 

У извјештајном периоду додијељен је један стан за ратног војног инвалида II 

категорије са 100% инвалидности. 

У току 2012. године редовно се врши сравњење и ажурирање података везаних 

за здравствену заштиту корисника који су на пријави код ЈФЗО РС, замјена и овјера 

докумената као и координација око обезбјеђења и набавке ортопедских и других помагала, 

овјера правоснажности на рјешења о категоризацији, издавање легитимација за ППБ и РВИ и 

њихово завођење, скенирање предмета и др. 

Послови из области борачко-инвалидске заштите су увезани у јединствени 

информациони систем борачко-инвалидске заштите Републике Српске. У вези са тим 

свакодневно се евидентирају настале промјене из области коју ова материја обухвата. Овако 

ажурирани подаци размјењују се са Министарством сваких мјесец дана и по потреби и 

чешће, а посебно је интезивно у периоду припреме обрачуна и исплате мјесечних примања. 

 

 

2. Војна евиденција  

 

У протеклој години из ове области урађени су следећи послови: 

 

 Издата увјерења на основу члана 159. ЗУП-а .......................  133 

 Одјаве лица која су промијенила мјесто боравка ..................   22  

 Захтјеви за признавање војног ангажовања друг. Органу ..... 10  

 Рјешење о отпусту из држављанства БиХ, ажур.војне док.....   6 

 Ажурирање МЈК рјешења Министарства рада и борачко- 

                            инвалидске заштите ....................................................................17 

 

 

3. Општи персонални послови 

 

Води сву персоналну документацију за запослене у Административној служби 

као и за функционере општине, ради нацрте рјешења о пријему у радни однос, престанку 

радног односа, уговоре о дјелу, рјешења о платама, годишњем одмору, пензионисању и др. 

 

По службеној дужности: 

 

- Рјешења ..................................................................................... 310 

 

По захтјеву странке: 

 

- Увјерења ....................................................................................  57 

 

 

  Oдсјек – Центар за услуге грађанима 

 

Организација рада Административне службе регулисана је Одлуком о 

оснивању општинске административне службе и Правилником о систематизацији радних 

мјеста, па је тим прописима регулисано и функционисање Одсјека-Центра за услуге 

грађанима. 

Центар за услуге грађанима заједнички је продукт општине Лопаре и Пројекта 

управне одговорности (ГАП), а почео је са радом у новембру 2005. године. 
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Систематизација радних мјеста и квалификациона структура запослених дата је 

у табели: 

 

Редни 

број 

Назив радног мјеста Стручна 

спрема 

1. Шеф Одсјека Центра за услуге грађанима и самостални стручни 

сарадник за грађанска стања 

 

ВСС 

2. Виши стручни сарадник за информисање (ИНФО-ПУЛТ)  

ВШС 

3. Самостални стручни сарадник за пружање правне помоћи  

ВСС 

4. Стручни сарадник-Матичар за матично подручје Лопара ССС 

5. Стручни сарадник-Матичар за матично подручје Пипера ССС 

6. Стручни сарадник-Матичар за матично подручје Кораја ССС 

7. Стручни сарадник-Матичар за матично подручје Прибоја ССС 

8. Стручни сарадник-Матичар за матично подручје Мртвице ССС 

9. Стручни сарадник-Матичар  ССС 

10. Шеф писарнице ССС 

11. Стручни сарадник за протокол и картотеку ССС 

12. Стручни сарадник за послове архиве ССС 

13. Стручни сарадник за доставу поште ССС 

14. Стручни сарадник-технички секретар ОИК и радник центра за 

бирачки списак  

ССС 

 

 

1.Шеф Одсјека Центра за услуге грађанима и самостални стручни сарадник за 

грађанска стања 
 

Ово радно мјесто обухвата организацију, надзор и контролу обављања послова 

у Центру за услуге грађанима, као и послове око вођења дупликата матичних књига рођених, 

вјенчаних и умрлих, доношење рјешења о накнадним уписима у матичне књиге, исправљање 

грешака у матичним књигама, израду рјешења о промјени личног имена и рјешења о 

стицању држављанства. 

 

У 2010. години урађено је следеће: 

 

- рјешења о накнадним уписима и исправљању грешака 

у матичним књигама рођених .................................................      42  

- рјешења о накнадним уписима и исправљању грешака 

у матичним књигама вјенчаних ..............................................      32 

- рјешења о накнадним уписима и исправљању грешака 

у матичним књигама умрлих ..................................................         9 
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- рјешења о промјени личног имена .......................................        9 

- рјешења о стицању држављанства .......................................      86 

- рјешења за овјеравање потписа изван службених  

просторија ................................................................................       17 

- рад на накнадном упису у дупликате матичних књига 

рођених ....................................................................................    1313 

- рад на накнадном упису у дупликате матичних књига 

вјенчаних .................................................................................      319  

- разни дописи и извјештаји ...................................................        84 

- провјере кроз матичне књиге...............................................       132 

- преписивање матичних књига ............................................     1229 

     Укупно: 3272 

 

 

2. Виши стручни сарадник за информисање (ИНФО-ПУЛТ) 

 

- Број издатих образаца по захтјеву странaкa .........................   748 

- број издатих образаца различитих увјерења ........................    545 

- број издатих радних књижица ..............................................     191 

- број ријешених захтјева по Закону о слободи  

приступа информацијама .......................................................          3 

- давање информација странкама и помоћ приликом 

попуњавања образаца  

- рад на фотокопирном апарату  

    Укупно: 1 487 

 

3. Самостални стручни сарадник за пружање правне помоћи 

 

Правна помоћ, као радно мјесто, била је у служби грађана ради остваривања 

разних права, не само у оквиру органа локалне самоуправе, него далеко шире. Пружана је 

помоћ ради остваривања права пред државним органима управе, разним установама, 

судовима и другим институцијама у Републици Српској, Босни и Херцеговини и 

иностранству. У извјештајном периоду, од стране самосталног стручног сарадника за 

пружање правне помоћи Aдминистративне службе општине Лопаре, у оквиру послова и 

радних задатака, извршене су услуге, односно пружена је правна помоћ грађанима и другим 

лицима у следећем обиму: 

- уговори (закуп земљишта, пословних просторија,  

поклони, купопродаја покретних ствари)..................................   47 

- жалбе у свим областима (локална самоуправа, Фонд ПИО, 

Фонд здравствене заштите и државни органи).........................  173 

- судски предмети ( жалбе, приговори, тужбе у управном спору 

и сл.) .............................................................................................. 158 

- захтјеви начелнику ...................................................................  280 

- захтјеви борачкој организацији ..............................................     44 

- сагласности за путовања малољетне дјеце .............................    57 

- пуномоћи .................................................................................... 212 

- изјаве (разне)..............................................................................  788 

-захтјеви Геодетској управи, жалбе, приједлози и сл...............    84  

      У К У П Н О : 1.843 
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У току протекле године примљено је око 2000 странака и урађено је у писменој 

форми 1843 разна предмета. 

 

 

4. Стручни сарадници - матичари  

 

Матичари раде у пет мјесних канцеларија и то:  

- Мјесна канцеларија Лопаре са сједиштем у Лопарама, за подручја насељених 

мјеста: Тобут, Вукосавци, Лабуцка, Лопаре, Козјак, Пирковци, Мачковац, Јабланица и 

Коњиковићи. 

- Мјесна канцеларија Корај са сједиштем у Корају, за подручја насељених 

мјеста: Корај, Милино Село, Пушковац и Миросавци. 

- Мјесна канцеларија Мртвица са сједиштем у Мртвици за подручја насељених 

мјеста: Мртвица, Пукиш, Смиљевац, Кореташи и Бобетино Брдо. 

- Мјесна канцеларија Пипери са привременим сједиштем у Лопарама, за 

подручја насељених мјеста: Пипери, Лукавица, Брусница и Вакуф. 

- Мјесна канцеларија Прибој са сједиштем у Прибоју за подручја насељених 

мјеста: Прибој, Пељаве, Бријест, Подгора, Липовице и Потраш. 

 

Рад матичара приказан је табеларно: 

 

р.б Врста посла Лопаре Пипери  Корај  Прибој Мртвица 

1. Изводи и увјерења по МК 

рођених 

1661 831 876 588 306 

2. Изводи и увјерења по МК 

вјенчаних 

401 97 157 182 72 

3. Изводи и увјерења по МК 

умрлих 

237 88 74 122 45 

4. Увјерења о држављанству 484 221 452 336 163 

5. Изводи и увјерења издати из 

других општина 

36 58  - - 

6. Уписи у матичне књиге 165 44 52 59 31 

7. Обављено вјенчања 41 - 6 7 4 

8. Провјере за ЦИПС 2521 1281 1349 975 632 

9. Издате смртовнице 122 33 43 35 24 

10. Овјере преписа и потписа 4850 3855 324 1222 144 

11. Уписи у дјеловодни протокол 438 194 260 294 163 

12. Кућне листе и потврде о животу 606 397 110 196 24 

13. Увјерења 35 11 148 27 29 

14. Остали послови и отпрема 

поште 

1409 3217 107 463 752 

15.  Унос података у компјутер 165 44 522 568 31 
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р.б Врста посла Лопаре Пипери  Корај  Прибој Мртвица 

16. ЈМБ-спровођење 183 141 27 48 36 

17. Извјешатаји за други примјерак 

МК 

547 319 470 215 180 

 УКУПНО 13901 10831 4977 5337 2636 

 

 

 

 

Матичар за провјере, обавио је следеће послове: 

 

- провјере података у МКР ......................................................  3067 

- провјере података у КД .........................................................  3358 

- овјере потписа, преписа и рукописа ....................................   3220 

- увјерења о издржавању за иностранство.............................       71 

- кућне листе .............................................................................    268 

- преписивање матичних књига ..............................................  1200 

          УКУПНО: 11184 

 

 

5.Шеф писарнице и стручни сарадник за протокол и картотеку  
 

- пријем, отварање,сигнирање и завођење примљене поште. 3.861 

- завођење рачуна .....................................................................  1.644 

- завођење управних предмета са електронском обрадом..... 2.973 

- завођење неуправних предмета без ел. обраде .................... 3.297 

- завођење службених гласника и часописа ........................... 1.432 

- отпрема поште ....................................................................... 12.378 

- отварање пописа аката ..........................................................     178 

         УКУПНО: 25.760 

 

На овим пословима радило је два радника. 

 

 

6. Стручни сарaдник за послове архиве  
- раздуживање предмета по сл. дужности кроз картотеку .....1399 

- раздуживање предмета по службеној дужности 

   Компјутерски........................................................................... 1399 

- раздуживање предмета по захтјеву странке компјутерски..   524 

- раздуживање предмета по захтјеву странке кроз картотеку.  524 

- раздуживање неуправних предмета кроз картотеку.............   585 

- раздуживање неуправних предмета компјутерски ..............    585 

- изналажење предмета у архиви .............................................    600 

- вођење архивске књиге ..........................................................      73 

- одлагање предмета у архиву..................................................   2508 

- отварање фасцикли за предмете ............................................      73 

   УКУПНО: 5.762  
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7. Стручни сарадник за доставу поште 

 

Стручни сарадник за доставу поште у 2012. години урадио је следеће послове: 

- отпрема поште .....................................................................  12.765 

- достава уговора ...................................................................       147 

- достава неуправних предмета ............................................       326 

- достава управних предемта ................................................       742 

- достава рачуна .....................................................................    1.644 

- примљена пошта ..................................................................    3.861 

- доставна књига са повратницом.........................................     2.163 

- доставна књига без повратнице .........................................     3.785 

- доставна књига повјерљиве поште .......................................     56 

- достава службених гласника .................................................   124 

         УКУПНО: 25.613 

 

 

8. Стручни сарадник – технички секретар ОИК и радник центра за 

бирачки списак 

 

Изборним Законом Босне и Херцеговине ( „Службени гласник БиХ“ број:23/01, 

7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07 и 33/08), као 

и на основу Правилника о вођењу централног бирачког списка („Службени гласник БиХ“ 

број:37/08) одређене су надлежности и послови које обавља Општинска изборна комисија и 

Центар за бирачки списак.  

 

 

Током 2012 године урађено је: 

 

1. Центар за бирачки списак је запримио два захтјева за утврђивање 

разлога за одузимање права гласа, које је након провјере прослиједила 

Централној изборној комисији на разматрање и одлучивање. 

 

2. 2012. годину су обиљежили Локални избори на подручју општине 

Лопаре. 

 

 Општинска изборна комисија Лопаре (ОИК) је у 2012-ој години 

спровела све потребне активности за припрему и одржавање локалних избора у 

основној изборној јединици 054Б Лопаре. 

 Све припремне активности Комисија је дефинисала планом који је 

утврђен одмах након расписивања локалних избора од стране Централне 

изборне комисије БиХ. 

 ОИК је спровела поступак додјеле мјеста у бирачким одборима дана 

09.08.2012. године, на који је уредно и благовремено позвала све релевантне 

политичке субјекте. 

 Након одржаног поступка додјеле мјеста у бирачким одборима позвани 

су сви политички субјекти да предложе кандидате за попуну мјеста у бирачким 

одборима.  

 ОИК је именовала 226 чланова и замјеника бирачких одбора, од чега 4 

из сопствене евиденције (због неприсуствовања обуци појединих предложених 

кандидата). 
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 У поступку припреме бирачких одбора ОИК је имала обавезу и 

извршила је обуку свих чланова бирачких одбора у више термина и на више 

локација (Лопаре,Прибој, Корај и Мртвица). 

 Акредитовано је укупно 367 посматрача испред десет политичких 

субјеката, који су требали допринијети надзору, транспарентности и 

коректности самих избора.  

 За 40 лица која су због болести везана за своје домове омогућено је 

гласање путем Мобилног тима. Претходно је извршен обилазак ових лица која 

су се изјаснила да желе гласати путем Мобилног тима ради утврђивања права 

на овакав начин гласања. 

 Комисија је уз помоћ Центра за бирачки списак, одредила локације и 

припремила за изборе 23 редовна бирачка мјеста, те једно бирачко мјесто за 

гласање у одсуству и за издавање непотврђених гласачких листића, као и за 

гласање „Лично“.  

 Именовано је укупно са мобилним тимом 25 бирачких одбора, којим је 

благовремено и безбједно достављен изборни материјал. 

 ОИК је на дан избора обишла свих 25 изборних мјеста на подручју 

општине Лопаре. 

 Након затварања бирачких мјеста у просторијама ОИК-а прихваћен је 

сав изборни материјал, извршено обједињавање утврђених резултата и након 

тога исти је достављен у главни центар за бројање Централној изборној 

комисији БиХ.  

 У току трајања изборног процеса нити један Бирачки одбор није 

евидентирао у записник о раду проблем у провођењу изборног процеса. 

 Општинска изборна комисија је у током цјелокупног изборног периода 

радила на рјешавању приговора и жалби од стране политичких субјеката. Сви 

приговори и жалбе благовремено су ријешени а сва Рјешења ОИК-а потврђена 

су од стране ЦИК БиХ.  

 

 

Трошкови: 

 Према важећим прописима финансијска средства за организовање 

локалних избора на подручју општине укључујући накнаде за рад бирачких 

одбора као и накнаде ОИК-у обезбјеђују општине.  

 Општина Лопаре је за спровођење локалних избора до сада дозначила 

ОИК-и укупно 2.000,00КМ која су утрошена за превоз изборног материјала, 

закуп просторија и чишћење бирачких мјеста, канцеларијски и други 

неопходни материјал, пријем изборног материјала, обједињавање изборних 

резултата и др.  

 Потребна средства за накнаде за рад члановима бирачких одбора у 

износу од 21.194,03КМ нису дозначена, док дуг на име накнада за рад 

члановима Општинске изборне комисије закључно са 31.12.2012. године 

износи 20.685,00КМ. 

 

 

З А К Љ У Ч Ц И:  

 

У Центру за услуге грађанима, грађани су без икаквих проблема добијали све 

оно што спада у надлежност шалтер-сале.  

А да би се наставило са добрим радом, потребно је да се: 
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- заврши унос података из матичних књига у програм DATA NOVА, како би се 

сви изводи из матичних књига издавали без дужег чекања; 

- умреже све Мјесне канцеларије на подручју општине, како би грађани могли 

да добију одређене изводе у било којој канцеларији на подручју општине Лопаре и 

Републике Српске; 

- да се обезбједи сала за вјенчања. 

 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

  

Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности у 2012. години је спроводило 

активности, прије свега у области пољопривреде, образовања, спорта, културе, повратка и 

др. 

 Настављене су активности на реализацији пројекта са УПП „Агромајевица“, којим је 

подијељено око 30.000 садница пољопривредницима, организовањем низа стручних 

семинара из области воћарства, као и других области. Представници Удружења су ове 

године, уз помоћ општине Лопаре, учествовали на сајмовима у Бијељини, Брчком и Палама. 

Пружена је помоћ пољопривредницима у остваривању права на новчани подстицај у 

пољопривреди.  

 Остварени су контакти са потенцијалним  инвеститорима на подручју општине 

Лопаре, а као резултат тога је покретање производње у Фабрици столова и столица. 

И ове године су успјешно организоване „Ђурђевданске свечаности“, са низом 

манифестација. 

 Ове године су по први пут организована манифестација „Дани дијаспоре“, у оквиру 

којих је организовано низ догађаја. У оквиру ове манифестације је четврти пут организована 

Брдска ауто-трка „Лопаре“, која је на успјешан начин представила општину Лопаре. И ова 

трка је организована у Јабланици.  

 Одјељење је успјешно аплицирало на пројекат Интегрисаног развоја, у који је 

општина Лопаре укључена у другој половини године у циљу израде нове Стратегије развоја 

општине Лопаре. 

 Подршка младима настављена је кроз пројекат „Омладинска банка Лопаре“, који се 

реализује у сарадњи са Фондацијом Мозаик из Сарајева. У оквиру овог пројекта подржано је 

9 мањих пројеката, који су успјешно реализовани.  

 Такође, Одјељење је ангажовано и за пројекат „Изградња и реконструкција стамбених 

објеката за ромске породице на подручју општине Лопаре“. 

 Поред тога рад Одјељења је био усмјерен и на припреме информација за сједницу 

Скупштине, израду  предлога Одлука, као и друге редовне активности и сарадњу са 

институцијама и организацијама. 

 У извјештају стручних сарадника детаљније су описане поједине активности.  

  

 

 

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК 

ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

   

 Правилником о организацији и ситематизацији радних мјеста у ОАС предвиђени су 

послови које све има обављати ССС за друштвене дјелатности:  

     

– Послови везани за избјегла, расељена лица и повратнике; 
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– Послови на популационој политици и пројекту стамбеног збрињавања вишечланих 

породица; 

– Послови везани за рад мјесних заједница ; 

– Послови везани за спортске активности и спортске клубове; 

– Послови везани за јавне службе (предузећа и установе) и проблематику младих; 

– Послови везани за школство (образовање и васпитање) и предшколске активности; 

 

     Организацијом рада у току прошле године обављенн је већи дио послова, 

предвиђених за ово радно мјесто, а  један дио послова је додијељен другим службеницима.  

 У оквиру послова везаних за избјегла, расељена лица и повратнике обављени су: 

контакти са странкама (повратницима, избјеглим и расељеним лицима), информисање и 

пружање помоћи), издавање разних увјерења (о повратку, о оштећености стамбених објеката 

и друго), прикупљање података о овој популацији, сарадња са институцијама и 

организацијама који се баве  проблемима ове популације, израда базе података за избјегла и 

расељена лица и повратнике, израда и достава разних извјештаја  о овој популацији за 

потребе  Начелника, Скупштине општине, Владе РС, Владе Федерације БиХ, Владе 

Тузланског кантона, Министарства за људска права и избјеглице БиХ и других. У овој 

години је реализовано више пројеката у МЗ Корај: урађен је Дом културе у вриједности од 

65.000,00 КМ, урађена су 3 стамбена објекта за повратнике, по систему”кључ у руке” укупне 

вриједности 65.000,00 КМ, 2 корисника су добила новчану помоћ по 8.000,00 КМ за обнову 

стамбених објеката, 5 корисника је добило новчану помоћ за одрживи повратак у укупној 

вриједности од 18.100,00 КМ,  и 1 корисник је добио новчану помоћ за обнову привредног 

објекта у вриједности од 5.000,00 КМ.  

 У оквиру послова са мјесним заједницама обављано је слиједеће: 

пружање стручне и друге помоћи органима мјесних заједница у вршењу њених активности, 

прикупљање података и припрема одређених извјештаја за потребе Скупштине општине  и 

других, посредовање у рјешавању проблема у функционисању савјета МЗ, организација 

састанака по мјесним заједницама везаним за поједине пројекте, пружање стручне и друге 

помоћи представницима мјесних заједница, информисање итд. 

 Послови везани за становништво општине и популациону политику, обухватили су  

слиједеће: пружање стручне и сваке друге помоћи грађанима у остваривању њихових права 

везаних за популациону политику Владе РС и наше општине, праћење и анализирање стања 

у овој области, прикупљање података и  израда одређених извјештаја за потребе Начелника, 

Скупштине општине,  Министарстава РС и других.  

 Послови везни за спорт, обухватили су слиједеће: пружање стручне и сваке друге 

помоћи представницима спортских клубова, праћење и анализирање стања у спорту,  израда 

разних извјештаја о спортским клубовима и спортским активностима на подручју општине, 

израда приједлога спортских манифестација на подручју општине Лопаре, израда плана 

расподјеле буџетских средстава спортским организацијама, израда информације о стању у 

области спорта за потребе Скупштине општине и других.  

  Рад на пројекту “Стамбено збрињавање Рома”: контакти са странкама, прикупљање 

података о овој популацији, информисање и пружање помоћи,  сарадња са институцијама и 

организацијама који се баве  проблемима ове популације, израда и достава разних извјештаја  

о овој популацији за потребе  Начелника, Скупштине општине, Министарства за људска 

права и избјеглице БиХ и других. 
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Број пријављених лица на подручју наше општине је 183 који обављају предузетничку 

дјелатност, од чега: 57 у области ТРГОВИНЕ, 46 у области УГОСТИТЕЉСТВА, 51 у 

области ЗАНАТСТВА са 31 гранском дјелатношћу, 11 у области САОБРАЋАЈА, 

ПОЉОПРИВРЕДА 2 и у ОСТАЛИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА 16, што нам јасно говори да је још 

увијек мали број пријављених предузетника у односу на број становника. Од укупног броја 

заступљених дјелатности трговина и угоститељство чине 57,98 %, док занатство учествује са 

свега 29,25%, што значи да убудуће посебну пажњу треба посветити развоју производног и 

услужног занатства. Квалификациона структура пријављених предузетника је крајње 

неповољна. Новим Законским одредбама у области саобраћаја, одређена је старосна граница 

за употребу возила у јавном саобраћају, тако да за 3-4 године, више од 60% регистрованих 

превозника по сили закона мораће да престану са радом. 

У протеклој години активности су усмјерене на усаглашавање рада предузетничких радњи са 

новим Законом о занатско-предузетничкој дјелатности. 

Проблем који се у последње вријеме јавља у овој области, а који успорава даљи развој 

приватног предузетништва, јесте питање просторних могућности и посједовање употребне 

дозволе за изграђене објекте, што значи да се убудуће посебна пажња треба посветити 

изналажењу просторних могућности за лоцирање објеката за производно и услужно 

занатство. Недостатак савремене опреме, одражава се у слабијем квалитету производа и 

већем утрошку јединице времена у пружању занатских услуга, што разумљиво погађа 

интересе корисника. С тога је неопходно, одговарајућим економским и финансијским 

мјерама подстицати улагања у малу привреду, а нарочито у дефицитарне дјелатности, као и 

стварање таквих услова који ће подстицати интерес грађана-предузетника који дјелатност 

обављају лично, те на ширењу и унапређењу производних и услужних капацитета и 

унапређење производње у њима, а самим тим и спровођење процеса даље либерализације у 

вршењу дјелатности од стране грађана. 

 

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК 

ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 

 

Самостални стручни сарадник за пољопривреду је у току 2012. године обавља низ послова из 

своје надлежности у оквиру Одјељења за привреду и друштвене дјелатности. 
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У наведеном периоду Самостални стручни сарадник за пољопривреду обавља стручне 

послове из области примарне пољоприредне производње, и све остале послове који су му 

додјељени од стране начелника одјељења.  

Почетком 2012. године у првом кварталу , одржано је низ стручних предавања за наше 

пољопривредне произвођаче у сарадњи Општинске пољопривредне службе 

УПП"Агромајевица" Лопаре са Регионалном канцеларијом Агенције за пружање стручних 

услуга у пољопривреди из Бијељине са којом имамо одличну сарадњу. Предавања су 

одржавана у салама С.О. Лопаре и Центра за културу и информисање у Лопарама . Стручна 

предавања су била из свих области примарне пољопривредне производње и то: воћарства, 

сточарства, ратарства, пластеничке производње као и пчеларства. Одазив и посјећеност 

наших пољопривредних произвођача овим предавањима је била веома добра. Скупштинска 

сала је увјек била добро попуњена у просјеку око 70 пољопривредника по одржаном 

предавању. Укупно је одржано преко десет различитих семинара - предавања. 

Заинтересованост наших пољопривредника је била веома велика у области воћарске 

производње, сточарства - фармерска производња, биљне производње, те пчеларске 

производње. Након завршених семинара и стручних предавања за наше пољопривреднике 

кренуло се у следеће активности: 

Почетком марта 2012. године Министарство пољопривреде РС на основу члана 8.став 2. и 

члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за развој пољопривреде и села 

доносе Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде и села. Тим правилником су обухваћени сви видови подстицаја за ратарску, 

сточарску, воћарску, пчеларску производњу те рурални развој села. 

 

 

Подстицај унапређења руралног развоја пољопривреде и села ( Правилник за 

подстицаје у 2012. години). 
 

1. Укупно је послато и обрађено 306 Захтјева МПШВ РС. за помоћ по сјетвеној површини у 

реализацији Прољетне сјетве у 2012. години за добијање регресираног минералног ђубрива 

за пољопривредне произвођаче са простора наше општине. Подјељено је 126 т минералног 

ђубрива; 

2. Обрађено и послато 58 захтјева Агенцији за аграрна плаћања из Бања Луке за сточаре - 

фармере са простора наше општине за исплату премија за Приплодне јунице; 

3. Обрађено и послато 2 захтјева Агенцији за Аграрна плаћања из Бања Луке за сточаре са 

простора наше општине за квалитетно Приплодне овце ; 

4. Обрађено и послато 45 захтјева за исплату подстицајних средстава при набавци - куповини 

нове пољопривредне механизације; 

5. Обрађено и послато 16 захтјева Агенцији за аграрна плаћања за изградњу и адаптацију 

објеката за намјенску - сточарску производњу; 

6. Исплата постицајних средстава за подизање и заснивање нових засада воћа обрађено и 

послато 15 захтјева Агенцији за аграрна плаћања; 

7. Обрађено и послато 10 захтјева за исплату подстицајних средстава за предане количине 

воћа и поврћа за пољопривредне произвођаче са простора наше општине ;  

8. Обрађено и послато 30 Захтијева за исплатом подстицајних средстава за товну јунад; 

9. Обрађено и послато 23 захтјева за исплату подстицајних средстава за пчеларе наше 

општине разврстаних по банкама - направљена спецификација ; 

Укупно у току 2012. године обрађено и послато Агенцији за Аграрна плаћања 505 предмета 

из свих области примарне пољопривредне производње обухваћеним Правилником за 

подстицаје за рурални развој пољопривреде и села. 

 

Поред горе наведених послова обављени су и следећи послови по захтјевима странака : 
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1. На основу захтјева странки издато је 10 пољопривредних сагласности, за пренамјену 

пољопривредног у грађевинско земљиште; 

2. На основу захтјева странки пољопривредних произвођача издато је 64 пољопривредних 

увјерења за лица које се баве пољопривредном производњом; 

3. Урађени извјештаји за СО Лопаре - Информација о плану и реализацији прољетне и јесење 

сјетве у 2012.године на подручју општине Лопаре; 

4. Урађени и прослијеђени извјештаји Републичком Заводу за статистику о стању и 

реализацији прољетне и јесење сјетве на подручју Лопарске општине у 2012. години; 

5. Достављени извјештаји Републичком Заводу за статистику о стању у сточарској и 

говедарској производњи у 2012. години на простору општине Лопаре; 

6. Достављени подаци Републичком Заводу за статистику о стању у воћарској производњи у 

2012. години на простору општине Лопаре;  

7. Извјештаји о реализацији остварених подстицаја из буџета локалне заједнице; 

8. Обрађени и послати захтјеви за реализацију Јесење сјетве 2012, године за 45 

пољопривредника, те подјела одобрених количина минералног ђубрива.  

Затим је по захтјевима пољопривредника настављено са регистрацијом пољопривредних 

газдинстава и у 2012. години. Регистровано је 10 нових газдинства, што укупно износи 1.378 

регистрованих газдинства на нашој општини 

Кроз општинску канцеларију Самосталног стручног сарадника за пољопривреду у току 2012. 

године обратило се за стручну помоћ преко 850 лица пољопривредних произвођача из свих 

области пољопривредне производње на просторима наше општине. 

Осим текућих и свакодневних послова и обавеза из стручне области обављено је и низ 

других послова на терену. У последљем кварталу 2012. године расписан је оглас за додјелу 

земље у закуп у власништву локалне заједнице, односно општине Лопаре на кориштење на 

једну економску годину од сјетве до скидања усјева. На јавни оглас се јавило 76 

пољопривредних произвођача у предвиђеном законском року.Комисија је приспјеле пријаве 

прегледала, обрадила те након тога изашла на лице мјеста и поменуто пољопривредно 

земљиште из огласа подијелила. Поменуто пољопривредно земљиште се налази на простору 

села Мртвице, Бобетиног Брда и Кораја. Укупно је подјељено 120 ха пољопривредног 

земљишта.Уговори су склопљени на једну економску годину за 52 пољопривредника. 

Радио и све друге послове порописане Законским и другим прописима и наређењима 

препостављених. 

 

 

ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК 

ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ 

 

 Виши стручни сарадник за цивилну заштиту у току 2012. године радио је послове и 

задатке из своје надлежности у саставу Одјељења за привреду и друштвене дјелатности у 

складу са Законским, планским и другим прописима а по захтјевима грађана, органа и 

претпостављених. 

Тежиште послова било је усмјерено на: 

1. координацију послова у вријеме снијежних падавина које су се десиле у фебруару и 

децембру 2012. године; 

2. координацију послова  на уклањању неексплодираних убојних средстава и мина које 

су грађани пронашли и дојављивали: -поступајући у тој области примљене су дојаве 

за 67 НУС-ева; од тога је укоњено 53 комада разних врста НУС-а, у поступку 

уклањања је још 14 комада НУС-а; 

3. координацију послова на деминирању минских поља на подручју општине:- у току 

године деминирана су три минска поља и то: 

- Лугови 2  у површини од  29.151,00 м
2
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- Лугови 3  у површини од    5.675,00 м
2
 

- Лугови     у површини од  26.368,50 м
2
 

Укупно деминирана површина у 2012. години је 61.194,50 м
2
 

4. координацију послова на извиђању сумњивих површина и потенцијалних минских 

поља која до сада нису деминирана; 

5.  учествовао на Регионалним састанцима које је организовала Републичка управа 

цивилне заштите у Бијељини; 

6. учествовање на тродневном семинару на Јахорини  које је организовао Центар за 

уклањање мина у Босни и Херцеговини на тему планирање противминских акција у 

БиХ; 

7. помагање деминерским тимовима: 

 -   Удруга ПАЗИ МИНЕ ВИТЕЗ и  

- НН Ивша из Орашја  

који су 2012. године на подручју општине Лопаре деминирали  три минска поља; 

          

8. учествовање у реализацији задатака проистеклих из Плана активности у припреми и 

провођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном 

простору у Републици Српској у 2012. години;  

Процијењена штета настала појавом пожара износи  312.693,42 КМ 

 

9. учествовање у раду више општинских комисија; 

 

Цивилна заштита као систем заштите и спасавања може функционисати само ако  се у 

провођење мјера цивилне заштите укључе сви органи, установе, привредна друштва, 

удружења и грађани, свако у свом дому, на свом радном мјесту у свом мјесту боравка 

проводећи личну и узајамну заштиту и спасавање са  знањем и средствима којим располаже. 

 

У 2013. години наставиће се са рјешавањем задатака започетим а не завршеним у 

2012. години као и нових које наметне стање на терену или произађу из законских и 

подзаконских аката.  

Да би се  обавезе које намеће Закон о цивилној заштити, пратећи прописи и сама 

ситуација, могле бити урађене у овој години било би неопходно кадровски, финансијски  и 

материјално – технички појачати овај реферат.  

 

 

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

Самостални стручни сарадник за локално економски развој у 2012. години обављао је  

следеће послове: 

- на почетаку године вршено је прикупљање, анализа и обрада података, те израда извјештаја 

о попису новчаних средстава, потраживања и обавеза за 2011. годину,  

- у сарадњи са Дјечијим вртићем Лопаре  прикупљени су неопходни подаци и израђен 

пројекат “Унапређења предшколског васпитања и образовања дјеце узраста три до шест 

година у општини Лопаре“ објављен од стране УНИЦЕФ-а. Током године организовани су 

заједнички састанци везани за област предшколског васпитања и реализован низ активности 

везан за упис дјеце, организовање предшколског програма, обиљежавање Дјечије недеље, 

Ђурђвданске свечаности, посјете и сусрете вртића из других локалних заједница и друго,  

- и у овој години радом у Комисији за јавне набавке општине Лопаре, у складу са законским 

одредбама, дате су препоруке за одабир извођача у тендерима објављеним од стране 

Административне службе, 

- извршене су и активности на прикупљању потврда за студенте који су редовно уписали 



 
16 

 

годину студија, а стипендисти су општине Лопаре, у циљу евидентирања и наставка 

стипендирања истих, као и припреми и изради конкурса и реализовања свих  активности  око  

стипендирања, те   активности  и припреми  евиденција  за рад комисије за одабир 

стипендиста. Сви потребни подаци достављени су и Министарству просвете и културе РС, 

- са Фондацијом „Мозаик“ из Сарајева реализован је пројекат „Омладинска банка Лопаре“. 

Низом активности, од упознавања младих са циљевима и активностима пројекта, 

потписивањем заједничког споразума, те обуком, млади општине Лопаре укључени су у 

поменуте активности, усмјерене на стварање бољих услова за омладину и боље повезивање 

са младим из ширег окружења. У складу са процедуром од 15 пријављених кандидата 

изабрани су представници младих Лопара, који су у сарадњи са општином Лопаре и 

Фондацијом „Мозаик“ предложили, одабрали и реализовали 9 пројеката ( уређење дворишта 

ОШ „Св. Сава“ Лопаре, интернет радио и тениски терен  у Прибоју, изградња чесме у 

Подгори, уређење стазе поред СШЦ у Лопарама, изградња аутобуског стајалишта код 

подручне школе на Заједницама и др.). Заједничка сарадња и пројектне активности наставиће 

се и у 2013. години, 

-  у области образовања организовани су састанци са директорима основних школа и СШЦ 

на којима су разматрана питања из области образовања (реализација обавезних такмичења 

ученика, упис ученика у прве разреде, материјални положај школа, трошкова превоз ученика 

по школама, инвестиције, обнове и изградње школских објеката, и сл.) о чему су 

информације достављене за потребе Скупштине и Начелника, 

- општина Лопаре, кроз активности Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, у 

сарадњи са НВО „Прони“ и Хелсиншким одбором подржала је  пројекте „Млади еко-лидери“ 

који су поред обуке садржавали и реализацију пројеката заштите животне средине и 

повећања енергетске ефикасности,  

-У протеклој 2012. години:  

- донесено је  12 увјерења за регулисање студентског смештаја у РС и ван РС, 

- за  области  културе,  спорта,  омладине   и   школства, урађено је 12 дописа-информација 

надлежним министарствима по захтеву,    

- потписан  21 уговор о стипендирању студената,  

- примљено је за обраду 344 захтева за финансијска средства за додјелу средстава путем 

трезора из општинског буџета, 

- издато је 298 образаца за буџетска средства према захтеву трезорског пословања, 

- донесен је 251 закључак о реализацији и исплати одобрених захтева,  

- издато је 15 уверења за повратника за потребе остваривања права на донације,  

-континуирано је вршено прикупљању предлога за израду Плана капиталних инвестиција, 

- Комисија за једнакост и равноправност полова општине Лопаре наставила је са 

активностима подстицања и промовисања џендер једнакости и примјеном принципа 

једнакоправности на локалном нивоу, 

- активности и сарадња са Гендер центром Владе Републике Српске реализована је кроз:  

кампању „16  дана  активизма  у   борби   против   насиља  над  женама  и  дјевојчицама“  и 

проведену  активност „Бијела  врпца – мушкарци  у  борби  против  мушког насиља над 

женама“ која је саставни део кампање „Породица без насиља“. Кампања је обележена тако 

што су на Сједници Скупштине општине Лопаре сви одборници упознати са кампањом од  

стране   предсједнице   Комисије  на   почетку  засједања, њеним  основним   циљевима   и   

активностима. Кампања  је  подржана   како  од  стране  извршне  тако  и   од   законодавне  

власти. Такође    у   овом    периоду    вршена    је     подела    промотивног    материјала    и    

истицање плаката на  видна  мјеста  како  би  била  транспарентна и видљива за грађанство  

Општине за обиљежавање  8. Марта – Међународног дана жена, кампању  „РАВНОПРАВНО   

за   жене   на  селу“  и   „Међународни дан дјевојчица у информационо-комуникационим 

технологијама“, 

-поред обуке за израду пројеката и припремање пројектне документације организоване од 
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стране и домаћих и међународних организација настављена је заједничка реализација 

пројеката са СОЗ-ом, СПКД „Просвета“, ЈКП „Екоком“, УПП „Агро-Мајевица“, УГ „Еко-

Леонардо“ Прибој и за општину Лопаре (пројекати „Изградња полигона у МЗ Липовице и 

МЗ Подгора, „Реконструкција подручне школе у Мачковцу“, „Дани дијаспоре“, УНДП-ов 

пројекат ЛОД III, „Реконструкција читаоница у МЗ Пипери и МЗ Лабуцка“, и други), 

- континуирано је праћена реализација пројеката планирана Стратегијом развоја општине 

Лопаре о чему је кроз достављену информацију упозната и СО-е Лопаре, 

- у сарадњи са ОСЦЕ-ом за младе са подручја наше општине реализоване су едукације и 

састанци како би се појачали њихови капацитети на пољу обезбјеђења потребних средстава 

за функционисање омладинских организација. Такође урађен је програм планираних 

активности који ће се реализовати током године, за што је било неопходно организовати 

више заједничких састанака,  

- поводом Крсне славе општине Лопаре организоване су Ђурђевданске свечаности у чијој 

припреми и организацији учествује Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, 

- у процесу израде неопходне базе података за Попис становништва, вршене је  провјера и 

измјена унесених података за подручја која обухватају насељена мјеста са простора општине 

Лопаре,   

- за потребе израде новог документа Омладинске политике општине Лопаре организовано је 

више састанака са младима и представницима институција, прикупљани подаци  и извршена 

припрема за допуну како би се приступило доношењу новог документа,  

 - због одсуства стручног сарадника за предузетништво преузет дио послова                

(издавање увјерења о незапослености, рјешења из области занатства, угоститељства, 

трговине и саобраћаја и информисања старнака о поступцима и законским одердбама за 

добијање потребних дозвола за рад), 

- у оквиру нове сарадње са ГАП-ом поред укључивања у тренинге на тему Програмско 

буџетирање, израђени су и неопходни документи који су чинили саставни дио новог 

документа Буџета општине Лопаре за 2012. годину. Као представник Одјељења за привреду 

и друштвене дјелатности представљена су искуства на изради дјела програмског буџета за 

секторе спорт и култура на састанку ГАП-а и општина учесница у Сарајеву, 

- покренуте су и активности ревизије документа Стратегије развоја у сарадњи са Развојним 

програмом УН. Резултат овог пројекта биће нови документ стратешког развоја општине 

Лопаре заснован на принципима партиципативног планирања и интегрисаног приступа 

стратешком планирању (нова МиПРО методологија). Активности процеса започете су 2012. 

години, прикупљањем неопходних података за потребе социо-економске анализе и наставиће 

се током наредне године,    

- извршени су и остали послови за које је указана потреба. 

 

 

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРИВРЕДУ И СТАТИСТИКУ 

 

- Обрасци за додјелу новчаних средстава (19) 

- Прикупљање, ажурирање и обрада  података и показатља о стању у области привреде, 

пословању привредних субјеката, запослености у предузећима и установама на 

подручју општине Лопаре за 2011. годину, за извјештај о стању МСП и предузетника 

(радњи) за Републичку агенцију за развој МСП (од 20.02. до 15.03.2012.) – 

усаглашавање података са подацима из Пореске управе 

- Прикупљање података за приједлог пројекта за UNICEF из области предшколског 

васпитања (од 20.02.  до 05.03.2012.) 

- Израда приједлога пројекта за UNICEF: „Унапређење предшколског одгоја и 

васпитања“(набавка дидактичког материјала) 



 
18 

 

- Прикупљање, ажурирање и обрада  података  и показатља о стању у области привреде, 

пословању привредних субјеката, запослености у предузећима и установама на 

подручју општине Лопаре за 2011. годину (на основу података из пореске управе, 

завода за запошљавање, пензионог и здравственог фонда,  нису достављени подаци од 

АПИФ-а) – Информација о стању у области привреде, пословању привредних 

субјеката, запослености у предузећима и установама на подручју општине Лопаре за 

2011. годину 

- Прикупљање података од Републичког завода за статистику: укупан број 

становништва општине Лопаре као изборне јединице, укупан број припадника свих  

националних мањина и њихов процентуални однос према укупном броју  

становништва општине,  

- Достављање података Скупштини Општине Лопаре (укупан број становништва 

општине Лопаре као  изборне јединице, укупан број припадника свих  националних 

мањина и њихов процентуални однос према укупном броју  становништва општине),  

- Прикупљање, обрада и достављање података колико је општина Лопаре издвојила у 

инвестиције и подстицаје за МСП и предузетничке радње у 2011. години. 

- Прикупљање и обрада података о пословним субјектима и њиховом пословању (број 

активних предузећа, број запослених радника, адресе, број телефона и сл.) 

- Прикупљање и обрада података од Завода за запошљавање о броју незапослених на 

евиденцији Завода 

- Упућен захтјев Министарству просвјете и културе за добијање посебног статуса ОШ у 

Прибоју  

- Захтјеви (2), Дописи (5),  за прикупљање података о пословању привреде, броју 

запослених итд. 

- Ревидирање документа Омладинске политике за 2012-2014. (кориговање, ажурирање 

података, анализирање података добијених анкетом, израда плана дјеловања по 

областима и др.) 

- Израда форме Апликациног обрасца - пријаве и попуњавање: Реконструкција 

полигона за мале спортове и санација објекта мјесне читаонице  у МЗ Лабуцка и 

Реконструкција и санација објекта мјесне читаонице  у МЗ Пипери 

- Учешће на одржаним тренинзима ГАП-а на тему Програмског буџетирања (април, 

мај- два тренинга) 

- Израда Документа програмског буџета - ГАП (Анализа стања и дефинисање 

стратешких циљева у области спорта, културе и невладиног организовања, 

дефинисање критеријума за НВО, те програма за област спорта, потом корекције и 

ажурирање дефинисаних циљева, критеријума и програма) 

- Састанак са ГАП-ом  

- Израђен приједлог Јавног позива 08.06.2012. 

- Коригован приједлог пројекта за Министарство трговине и туризма (Дани дијаспоре), 

припремљен допис, прикупљени остали документи 

- Прикупљени подаци (буџет-капиталне инвестиције) и документација (извјештај о 

броју присутних у радним групама приликом израде Стратегије развоја општине) за 

приједлог пројекта за УНДП за ревидирање Стратегије развоја општине; прикупљена 

и обрађена неопходна документација; попуњен пријавни образац (LOD III) 

- Прикупљени и обрађени подаци и попуњен упитник о најважнијим показатељима за 

Општину Лопаре 

- Учешће у изради приједлога пројекта „Школа за труднице“ 

- Рјешења (10) (пријава, измјена рјешења, привремена одјава, одјава и сл.)  

- Увјерења о незапослености (12) 

- Увјерење за студентски смјештај (3) 

- Образац 2.  за плаћање (17) (рачуни, једнократене помоћи, борачка итд. до 04.09.2012)  



 
19 

 

- Убацивање података у базу за Попис становништва, вршење провјера и измјена 

кућног броја: Лопаре - преко 900 кућних бројева промијењено и око 150-200 нових 

уноса   

- Санација објекта мјесне читаонице у Лабуцкој, израда пројекта и попуњавање 

Образца 30.  Програм адаптације постојећих или изградња нових објеката  

- Достављени подаци за Министарство породице, омладине и спорта (Одговор на допис 

број 20.07/012-80.1/12 од 16.03.2012. године (27.08.2012.) 

- Достављени подаци Републичком заводу за статистику РС, (Одговор на допис број 

06.3.04/060.1.56-186/12 од 16.08.2012.године) 

- Обрада података и попуњавање Упитника за Оцјену постојећих локалних ресурса и 

услова за развој туризма 

- Прикупљање, обрада и ажурирање података и списка самосталних предузетничких 

радњи и правних субјеката-предузећа (број запослених радника) – (183 предузетника 

и 83 предузећа) 

- Пројекат за Чешку: Обнова и реконструкција подручне основне школе у Мачковцу 

- Израда пројекта према Министарству за људска права и избјегла и расељена лица: 

Изградња и реконструкција стамбених објеката за 8 ромских породица у општини 

Лопаре (припрема и обрада података и неопходне документације, израда пројекта) 

- Достављање података Гап-у за програмско буџетирање  (одговор на Допис) 

- Попуњен упитник за Пројекат Интегрисаног локалног Развоја (ИЛДП) Јачање 

функције стратешког планирања и координације у РС (8.11.2012.) 

- Одражан први састанак Локалног развојног тима 07.11.2012. (од 8:30 до 12:45) и 

дефинисани први задаци (до 31.12.2012. прикупити податке за Практикум 6) 

- План прикупљања података за Практикум 6 

- Практикум 6: унесени сви подаци који су достављени за све области (12 области). 

Контактирани сви задужени за прикупљање података неколико пута  (рок 31.12.2012. 

предаја комплетно обрађених података). 

- Припремљено Овлаштење за НЕРДУ 

- Прикупљени и обрађени подаци о износу средстава из буџета у 2012. години за НВО 

(УГ) према плану, остварењу и ребалансу. 

 

 

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК СЛУЖБЕНИК ЗА МЛАДЕ И НВО 

(17.04.-31.12.2012. године) 

 

- Учешће у организацији Ђурђевдански свечаности; 

- Састанак са представницима Центра за одрживи развој из Брчког (ЦОР). Прикупљање 

и достављање података за ЦОР. Прикупљени подаци односе се на број становника, 

број незапослених, број младих, образовне профиле у СШЦ „Вук Караџић“ у 

Лопарама, пројекте у току, пројекте са другим општинама. Тражени подаци су у сврху 

реализације пројекта „Млади граде будућност“ који ће се реализовати на територији 

општине Лопаре у 2013. години; 

- Бодовање и избор чланова  Управног одбора  Омладинске банке Лопаре, презентација 

пројекта „Омладинска банка Лопаре“, дијељење рекламних летака и постављање 

рекламних плаката по огласним таблама; 

- Учествовање у изради документа Омладинске политике за период 2012.-2017. година; 

- Презентација пројекта Млади Еко Лидер, презентација организована у ЦКИ у 

Лопарама, дијељење рекламног материјала;  

- Учешће и помоћ у реализацији пројекта „Млади Еко Лидер“ (Обезбеђивање 

потребних информација за представнике Центра за омладински развој „Прони“, 

обилазак терена и сл.) ; 
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- Припремање споразума о сарадњи између СО, Начелника општине и НВО које дјелују 

на територији општине Лопаре; 

- Припремање Статута и Одлуке о оснивању Туристичке организације Лопаре; 

- Припремање пројектне документације и израда пројекта „Асфалтирање пута до старе 

цркве у Мачковцу“ ( Аплицирано према Министарству трговине и туризма за 

финансирање пројеката из области туризма); 

- Помоћ у изради пројеката  „Љепша зима“ и „Уклањање архитектонских баријера на 

територији општине Лопаре“.  Пројекат „Љепша зима“ аплициран испред ОО Црвеног 

крста Лопаре, док је пројекат „Уклањање архитектонских баријера на територији 

општине Лопаре“ аплициран испред Удружења параплегичара , обољелих од дјечије 

парализе и осталих тјелесних инвалида општине Лопаре. Пројекти послати на конкурс 

за додјелу средстава из области социјалне заштите и хуманитарне дјелатности, а од 

стране Министарства здравља и социјалне заштите. ; 

- Рад на терену- подјела пореских рачуна на подручју Лопаре Град и Лопаре Село; 

- Израда пројекта и припремање пројектне документације за изградњу аутобуског 

стајалишта на Заједницама финансираног од стране Омладинске банке Лопаре; 

- Помоћ у организацији ликовног сабора „Мајевица 2012.“; 

- Израда пројекта из области подршке породици према Министарсву за породицу, 

омладину и спорт РС и припремање пројектне документације (набавку 

пољопривредних машина за Ружицу Вуковић) 

- Учешће у организацији „Дани Дијаспоре“ ( Организација везана за свечано отварање, 

изложба ручних радова и изложба икона Љиљане Мирковић); 

- Организација презентације путовања у Иран Слободана Симикића у Центру за 

културу и информисање; 

- Обилазак терена (школе, вртићи) и прикупљање информација за Асоцијацију 

„Хоризонт Босна“, 

-  Израда пројекта и припремање пројектне документације за реновирање и адаптација 

подручне школе у Мачковцу ( аплицирано према амбасади Чешке у БиХ) 

- Учешће на свечаној промоцији пројекта „Млади граде будућност“ који је реализован 

на територији Брчко Дистрикта; 

-  Учешће на едукативној презентацији Закона о волонтирању Републике Српске; 

- Организација „Дјечије недеље“- догађаја који се традиционално одржава у првој 

седмици октобра; 

- Уручивање хуманитарне помоћи и помоћи за подручне школе на територији наше 

општине; 

- Прикупљање података о Невладиним организацијама које дјелују на територији 

општине Лопаре, а у сврху израде општинског регистра НВО. 

- Израда пројекта „Школица за труднице“ (аплицирано према Министарству за 

породицу, омладину и спорт Републике Српске). 

- Прикупљање података и вођење евиденције о додјели средстава из буџета општине 

Лопаре за НВО које дјелују на територији општине Лопаре; 

- Прикупљање података за израду пројекта замјене столарије на основној школи у 

Лопарама; 

- Прикупљање података из области Социјалне заштите;  

- Презентација реализованих пројеката Омладинске банке Лопаре; 

- Активности везане за додјелу новогодишњих пакетића дјеци са територије општине 

Лопаре; 

- Остали послови за којима је указана потреба- издавање увјерења о незапослености, 

обрасци за буџетска средства,... 

- Остали послови по наређењу непосредног руководиоца. 
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И 

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

 

По систематизацији радних мјеста Административне службе Начелника С.О. Лопаре, у 

Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове  је стално ангажовано 5 

извршилаца. 

 

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА - 2 извршиоца 

 

 Из области коју покрива комунална полиција општине Лопаре у наведеном периоду 

урађено је следеће: 

 1. Извршено je 268 контроле код физичких и правних лица; 

 2.У већини случајева проблеми се рјешавају на лицу мјеста споразумно      између 

странки, без доношења писменог рјешења;  

 3. Донесене 73 опомене; 

 4. Донесенa 4 обавјештења; 

 5. Донесено је 14 писмених рјешења;  

 6. Одвија се свакодневна сарадња са осталим инспекцијама, заједничке     контроле 

као и стални контакти са ЈКП ''ЕКОКОМ'' у циљу рјешавања        комуналне проблематике; 

 7. Припреман је материјал из своје надлежности за сједнице Скупштине        

Општине Лопаре; 

 8. Учествовано је у раду општинских комисија именованих од стране         

Начелника општине; 

 9. Обављани су и остали послови по наређењу Начелника општине. 

                                 

 

 

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРОСТОРНО-ПЛАНСКУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

И ЕКОЛОГИЈУ  

– УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА      03 рјешења 

– ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА      01 рјешења 

– ПУТНА САГЛАСНОСТ     03 рјешења 

– УСКЛАЂИВАЊЕ РЕДОВА ВОЖЊЕ   01 рјешење 

– УВЈЕРЕЊЕ О ЦЈЕЛОВИТОСТИ    - увјерења 

– УВЈЕРЕЊЕ О АУТОБУСКИМ РЕЛАЦИЈАМА  02 увјерење 

 

У току 2012. године обављени су и други послови, и то: 

– Надзор над извођењем радова -  

пројекти које финансира општина Лопаре             07  надзора 

– Израда предмјера и предрачуна  

за капиталне инвестиције                21 предмјера 
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– Израда идејних рјешења за разне мање пројекте које општина Лопаре самостално 

финансира или суфинансира са грађанима 33 пројекта 

 

Поред наведеног сталан ангажован у комисијама за:  

– јавне набавке,  

– попис општинске имовине,  

– процјену штета од елементарних непогода, 

– ажурирање адресног система за потребе пописа становништва, 

као и у низ других комисија по указаној потреби. 

Такође послови овог реферата су и вођење сталне евиденције о локалним и 

некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу, те мостовима и пропустима, о чему се 

редовно саставља годишњи извјештај, као и низ других послова по наређењу 

претпостављеног руководиоца. 

 

 

 

СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ГРАЂЕЊЕ, ПРОСТОРНО-ПЛАНСКУ  

ДОКУМЕНТАЦИЈУ  И КОНТРОЛУ – ЈЕДАН ИЗВРШИЛАЦ 

 

 

  Послове из области урбанизма и просторног уређења обавља један референт који се 

суочава са проблемом везаним за изградњу објеката. 

 Скупштинском  Одлуком о просторном уређењу подручја општине Лопаре за урбана 

подручја на општини и Регулацлиони план за насеље Лопаре који је усвојен 2002.године. У 

току 2011.године донесена је Одлука о легализацији бесправно почетих или изграђених 

објеката или дијелова објеката на подручју општине Лопаре, која је важила годину дана и на 

основу које се вршила легализација. Тренутна ситуација условљава израду измјена и допуна 

постојећег плана што је свакако била посљедица у многоме измијењених услова и потреба 

општине.     

 У току извјештајног периода највише сарадње било је са Заводом за урбанизам и 

пројектовање Бијељина i ЈП “Дирекција за изградњу и развој града” Бијељина, а све у складу 

са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу (''Службени гласник Републике Српске'', 

број 55/10), везано за измјене и допуне регулационог плана насеља Лопаре и израду 

Стручног мишљења - урбанистичко-техничких услова. 

У извјештајном периоду урађено је: 

-Учествује у изради и припреми Стручног мишљења - урбанистичко-техничких услова за 

изградњу објеката и сређује потребне податке за израду просторно-планске документације 

(геодетски планови, скице и друго)                                                                                   28 

-Исколчавање грађевинског земљишта                                                                                7 

-Рад на пословима теренских увиђаја, води записник  

  о извршеном увиђају на  терену                                                                                        38 

-Рад на пословима доношења рјешења о издавању 

   локацијских услова за изградњу грађевина                                                            20 

-Рад на исколчавању грађевиинских објеката                                                            3 

-Образује комисију за контролу техничке документације                                         7 

-Рад на пословима доношења рјешења о одобрењу за 

  грађење                                                                                                                                 11 

-Рад на издавању увјерења                                                                                                  19 

-Рад на предметима из ранијих година                                                                               12 

-Израда извода из рег. плана                                                                                                30 

-Израда закључака о обустави                                                                                               2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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  -Израда закључака о прекиду поступка                                                                  14 

-Израда рјешења о наплати у ратама накнаде и једнократне ренте                                   1                                                                        

-Рад у комисији за одређивање накнаде за уређење градског грађевинског земљишта  1 

-Рад у комисијама и на пословима по наређењу старјешине.                                                                                                   

-Рад на предметима који су прослијеђени Министарству за просторно уређење, 

 грађевинарство и екологију Бања Лука ( захтјеви за издавање локацијских услова у путном 

појасу).                                                                                                                                                                        

                                                                                                                      

 Локацијски услови, одобрења за грађење за подручје општине Лопаре издају се на 

основу Регулационог плана за насеље Лопаре и Стручног мишљења - урбанистичко-

техничких услова за остала подручја.                                      

                                                                                                   

СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ                    

                                    - ЈЕДАН ИЗВРШИЛАЦ 

У извјештајном периоду урађено: 

 

КОМУНАЛНА ТАКСА : 303 рјешења  

                                           5 жалби (спроведен поновни поступак) 

                                           1 управни спор 

                                           6 закључка о обустави поступка 

 Сва рјешења електронски задужена и прослеђена одјељењу за финансије                                         

 

ЗАПРЕМАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ: 11 рјешења-кориштење јавне површине 

  

сва рјешења електронски задужена и прослеђена одјељењу за финансије 

                                         

1 рјешења за прекопавање улица и путева                                                               

 

ОБРАДА РАЧУНА: 130 

 

СТАМБЕНО:   откуп стана     2 

                         формирање и упис ЗЕВ     2 

 

Обрачун висине накнаде за уређење градског грађевинског земљишта  1  

Рад у комисијама 

 

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

 

                     Одјељење за финансије је током 2012. године у складу са Законом о буџетском 

систему и важећим прописима из области рачуноводства и финансија, обављало следеће 

послове:  
 

            Начелник Одјељења за финансије првенствено прати извршење буџета у складу са 

Одлуком о извршењу буџета СО Лопаре, као и извршењe позиција у односу на усвојени 

план.Одјељење за финансије је вршило трансфер буџетских средстава и дознака путем 

налога за пренос свим буџетским корисницима, затим пријем захтјева и извјешатаја о 

утрошеним средствима буџетских корисника, слање опомена за доставу извјештаја о 

утрошку средстава корисницима грантова, усаглашавање евиденција, састављање 

приоритета о мјесечној потрошњи буџетских средстава и сл; 
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 Ребаланс Буџетa за 2012. годину вршен је на бази извршења за 10 мјесеци, који је на 

основу добијене Сагласности Министарства финансија усвојила СО-е Лопаре; 

  Израда буџета за 2013. годину на основу Закона о буџетском систему РС, а према 

буџетском календару, одвијала се према следећој процедури: израда Упуства корисницима за 

планирање буџетских средстава у 2013. години, а на основу ДОБ-а за 2013-2015 годину, који 

је издало Министарство финансиија. Затим, израда Приједлога Нацрта буџета од стране 

Одјељења за финансије, израда Нацрта Буџета за 2013. годину, на основу корекција 

Начелника општине и организовање јавне расправе. Нацрт буџета за 2013. годину је 

прослијеђен у Министарство финансија, при чему су добијене препоруке од Министарства 

финансија за израду Приједлога буџета; 

 На основу наведеног, приступило се изради Приједлога буџета, за који је добијена 

Сагласност од Министарства финансија на износ од 4.407.428,00 КМ при чему је исти 

усвојен од стране СО-е Лопаре. Усвојени буџет упућен је Министарству финансија у 

календарском року заједно са Одлуком о усвајању буџета и Одлуком о извршењу буџета за 

2013. годину. 

 Одјељење за финансије је редовно подносило СО-е Лопаре, кварталне извјештаје о 

извршењу буџета за 2012. годину (тромјесечни, шестомјесечни, деветомјесечни и годишњи 

извјештај); 

 Урађена је информација о кредитним средствима, као и утрошку кредитних средстава, 

а затим и информација о инвестиционим  улагањима општине за 2012. годину.  

            У 2012 години  рађени су тромјесечни оперативни планови буџета, као рјешења и 

закључци за потребе Начелника. 

 Едукација кроз семинаре је вршена у Бијељини, Сарајеву и Теслићу. 

 Вршен је пријем странака и контакт са представницима Међународних организација 

 (ГАП) и СИД-е. Са представницима ГАП-а одјељење је радило  на Програму израде 

Буџетско програмирање, у Сарајеву је одржана завршна конференција. 

           Свакодневно је вршено достављање дописа и одговора на захтјеве разних организација   

као и обављање послова по налогу Начелникa општине .Тако прије свега, рађене су 

информације и одговори на захтјев Министарства локалне управе и самоуправе, а у име 

Начелника општине, као и извјештаји о утрошку средстава  Републичкoj дирекцији за воде и  

Министарству локалне управе и самоуправе. 

 Начелник одјељења за финансије, поред својих послова, редовно се ангажовао и 

укљчивао у рад свих радника у одјељењу, како би се добили тачни подаци и постигло фер 

извјештавање, при чему је вршена контрола и исправка грешака на обрасцу бр.3. 

 

 

 Шеф рачуноводства и виши стручни сарадник за рачуноводствене послове 

 

 - Попуњавање образаца и доставу истих Министарству финансија годишњег обрачуна 

буџета и општинске управе СО-е Лопаре за 2011. годину;                                                   

     - Попуњавање образаца и достава Министарству финансија консолидованог годишњег 

извјештаја за буџет СО-е Лопаре за 2011. годину; 

      - Израда и достављању кварталних и полугодишљег извјештаја Министарству          

финансија за буџет АСО и кориснике буџета општине Лопаре за 2012. годину;  

               

  - Евиденција на растеру по РАС-у од Министарства финансија, дозначено на   – ПИБ 

банку; 

 - Достава мјесечних извјештаја Министарству финансија до 5-ог у мјесецу о стању 

задужења; 

 - Достава мјесечних извјештаја до 20-ог у мјесецу – образац број 1, Министарству 

финансија о стању прихода и расхода за претходни мјесец; 
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 - Одласци у банку по потреби; 

 - Повремени одласци на семинаре; 

 
 

Самостални  стручни сарадник за буџет 

    

 -  Унос законског буџета у систем трезора.  

 -  Унос ребаланса и оперативних буџета у систем трезора. 

 - Реалокација средстава у складу са Одлуком о извршењу буџета на основу  рјешења о 

реалокацији од организационих цјелина  општине и буџетских корисника. 

 - Контрола образаца корисника буџетских средстава и њихове усклађености са 

оперативним и годишњим буџетом прије уноса у систем. 

 - Књиговодствено усклађивање финансијске евиденције са корисницима буџета 

(тромјесечни, шестомјесечни, деветомјесечни и годишњи извјештај).  

 - Провјера усаглашености свих захтјева за унос у систем трезора са оперативним и 

годишњим буџетом општине и водила бригу о ажурности и тачности запримљених захтјева. 

 -  Пријем и контрола мјесечних  захтјева  за трансфер средстава буџетских корисника. 

 - Контролисала и вршила унос података са образаца у систем трезора везано за 

буџетске кориснике (образац бр. 1, 2, 3 и 5). 

 - Књиговодствена евиденција инвестиције ОАС. 

 - Претраживање у свим овлаштењима трезорског пословања. 

 - Евиденција прихода и расхода намјенских рачуна везаних за инвестиције. 

 - Припрема извјештаја о реализацији плана инвестиција општине. 

 - Припрема стања за попис основних средстава. 

 - Израда финансијске пројекције слободних средстава за наредних 5 година, на бази 

остварених прихода и расхода претходних 5 година ( на програму ГАП-а). 

 - Провјера исправност докумената и комплетирање документације са свим потребним 

прилозима. 

  Учествовање у јавној расправи у поступку израде буџета. 

   

 

Виши стручни сарадник за платни промет и праћење локалних општинских прихода 

                                                                                              

 - Унос прихода трезора општине и евидентирање ставки РАС прихода.  

 - Књиговодствена евидентција општинских прихода на програму ГАП-а, 

 - Поравнање извода трезора и усаглашавање жиро-рачуна извода, 

 - Извршење свих методе плаћања, формирња, модифицирања и реализације  плаћања 

за потрошачке јединице Административне службе и буџетске кориснике. 

 - Књижење благајне у систему трезора (образац бр. 3) и усаглашавање са жиро-

рачуном. 

 - Фактурисање закупа пословног простора, копирање и др. 

 - Претраживање у свим овлаштењима трезорског пословања. 

 - Евиденција промета и стања потраживања по основу локалних општинских прихода, 

аналитички према носиоцима задужења, по основу рјешења, закључака и других аката 

општине. 

 - Извјештаји и прегледи стања наплате изворних прихода (тромјесечни, 

шестомјесечни, деветомјесечни и годишњи. 

 - Контакт и координација са надлежним лицима из одјељења и 

служби Административне службе општине ради свеобухватног евидентирања потраживања 

по свим основама. 

 -  Евиденција по носиоцима задужења о разрезу и наплати комуналне таксе на фирму 
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и остале обавезне таксе. 

 - Поврат погрешних уплата јавних прихода и вођење евиденције сторнираним 

уплатама и извршеним повратима и прекњижавањима са рачуна јавних прихода. 

 - Припрема потребних податка за израду финансијског извјештаја. 

 - Израда техничких послова у вези јавних расправа. 

 - Израда табела везано за план и извршење буџета. 

 - Прикупљање, разврставање  и одлагање извода Административне службе, старање о 

разврставању, сређивању, одлагању и чувању свих књиговодствених докумената везаних за 

Административну службу. 

 - Учешће на семинарима 

 - и све друге послове по налогу начелника Одјељења. 

 

 

Стручни сарадник за унос података и административно оперативне 

послове 

 

            - Унос у систем трезорског пословања свих захтјева Административне службе. 

 - Обрада података у главној књизи трезора, ажурирање у књижењу по датуму, мјесецу 

и години и контрола и унос података из трезорских образаца 3 и 5, за потрошачке јединице 

Административне службе. 

 - Послове уноса основних података из трезорских образаца 1 и 2.  

 - Претраживање из домена свог овлаштења. 

 - Унос ручних налога, благајна, основна средства и сл. у складу са овлаштењем и 

други послови у модулу главне књиге трезора. 

 - Обраде наруџбеница и обавезна логична и рачунска контрола документа и 

поднесених образаца. 

 - Провјеру усаглашености примљених захтјева са оперативним буџетом у сарадњи са 

осталим службеницима. 

            - Правовремено резервисање средстава према потребама и терминима неопходних 

издатака у складу са оперативним мјесечним буџетом и Одлуком о извршењу буџета.  

             - Усаглашавање ИОС-а. 

 

 

 Виши стучни сарадник за ликвидатуру и помоћне књиге 

 

 

 -  Ликвидатура докумената за сва готовинска и безготовинска плаћања. 

 -  Пријем и контрола 889 улазнe фактуре и 30 ситуација по инвестицијама и завеђење 

у књигу КУФ-а . 

      - Усглашавање евиденције у књизи КУФ-а са стањем прегледа из рачуноводства по 

потреби. 

 - Пријем 2157 образацa за трезор и провјера њихове тачности, протокол истих и 

прослијеђивање на књижење. 

            - Попуњавање трезорских образаца  за плаћање кредита и камата по ануитетима за 

Нову банку и Уникредит банку, као и за све отплате по доспјелим купонима обвезница 

Општине. 

      - Попуњавање трезорских обрасца бр.4 за нове добављаче . 

     - Рјешавање захтјева за поврат и прекњижавање погрешно уплаћених средстава по 

рјешењима Пореске управе. 

            - Попуњавање образаца број 1 и 2 за плаћање обавеза Мјесних заједница. 

      - Прокњижавање основних средства на картице основних срестава. 
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    - Израда табела са подацима стања дуга према добављачима мјесечно-приоритет 

плаћања за наредни мјесец.  

 - Одлагање документације у прописане регистраторе и фасцикле. 

 - Обављање послова обрачуна и благајне у одсутности службеника за те послове.    

         

 

Стручни сарадник за обрачун и благајну 

 

  - Евиденција уплате у благајну са жиро рачуна, запримање захтјева од буџетских 

корисника за подизање готовине, и исплата готовине из благајне по трошковима и 

захтјевима,примјена Одлуке о благајничком максимуму за ОАС и буџетске кориснике. 

       - Израда дневног благајничког извјештаја, комплетирање благајничке документације. 

    - Израда трезорског обрсца број 3 по дневном благајничком извјештају и трезорског 

обрасца број 3 по трошковима. 

  - Мјесечни обрачун плате радника, обрачун накнаде одборницима припремање 

документације за обрачун  (боловања, обуставе, кредити, раздвајање по банкама, израда 

спискова по банкама и слање факсом, израда списка за банку обрачун пореза и доприноса на 

плату одвојено за РС од ФБиХ и Брчко Дистрикта, разврставање уплата по општинама 

становања, мјесечни поврат пореза радницима који су поднијели захтјев.Прављење 

трезорског обрасца   бр.4 и  бр.5 по врстама прихода и контима, трезорског образац бр.3 за 

боловање и мобилне телефоне. 

      - Мјесечни обрачун трошкова превоза радника - израда списка за трошкове превоза -

попуњавање трезорског обрасца бр. 5 по контима 

       - Мјесечни израда спискова за исплату стипендија по банкама,попуњавање трезорског 

обрасца бр.2.по контима 

     - Мјесечни обрачун дневнице за сл. пут, припремање дневница за исплату (провјера и 

увођење у евиденцију), попуњавање трезорског обрасца бр.5.по контима 

      - Унос радника и свих података у кадровску евиденцију програма Финова по основу 

редовног рада и рада изван радног односа,(рјешења о запослењу, коефицијентима, год. 

одморима,по основу привр.-повр.послова,за одборнике,уговоре о дјелу и студенте итд. 

        - Обрачун уговора о повременим и привременим пословима, уговора о дјелу-обрачун 

пореза и доприноса по мјесту становања -израда трезорског обрасца бр. 5 по врстама 

прихода и контима. 

        - Учешће у изради плана и ребаланса буџета по основу личних примања радника. 

        - Сравњавање аконтација за службени пут. 

        - Ликвидациони картони радника.  

        - Израда мјесечних извјештаја за Републички завод за статистику до 03-ег у мјесецу за 

протекли мјесец. 

        - Израда обрасца за Фонд ПИО о уплати доп. за ПИО(нето плата , бруто примања, износ 

уплате,датум уплате. 

        - Мјесечна рефундација обичног боловања од Фонда здавства РС, прикупљање 

документације и обрачун. 

       - Израда мјесечних извјштаја МОП за РУЈП (извјештај о обрачунатим доприносима до 

31-ог у мјесецу и уплаћеним порезима да 10-ог у мјесецу  на лична примања радника, 

одборника, уговора о дјелу, повр.-привр. Пословима 

       - Извјештај о уплати пореза и доприноса по врстама прихода и разврставање пореза по 

мјесту становања. 

      - Мјесечно попуњавање трезорског обрасца бр. 3 за кредит и камате на кредите по 

контима и функцијама.  

      -  Израда мјесечних приоритета за плаћање по основу личних примања радника. 

      -  Дописи и обавјештења-слање и одлазак у банку. 
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      -  Вођење протокола за трезорске обрасце,кредите и рефундације. 

      -  Издавање документације о висини личних примања .  

      -  Попуњавање образаца за подизање кредита радника. 

      -  Припремање и унос свих података потребних за почетак рада програма Финова П за    

         наредну годину. 

      -  Израда просјечне плате радника ОАС за 2011. 

      - Издавање М4 обрасца-припрема документације за пензионисање за раднике који су 

радили у ОАС у пероиду 1972-2009 (подаци за израду налазе се у архиви). 

      - Израда  ЕИ1 образаца за сваког радника појединачно о укупним нето и бруто 

примањима радника за 2012.(Образац се попуњава ради евиденције запослених инвалида,за 
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     - Обављање послова ликвидатора у његовој одсутности. 

 

 

 

Приједлог мјера за стварање бољег пословног амбијента у Одјељењу за финансије; 

 

     Да би се наставило ажурно функционисање Одјељења потребно је ;                                                                   

 -     Обезбиједити ажурну доставу комплетне документације (Образац за трезор, радни налог, 

захтјев за набавку, рачун, закључак о исплати, шихтарице и сл.) из других одјељења, како би 

Одјељење за финансије могло ажурно и у складу са Законом да обавља своје послове. 

 Поштовање, примјена и контрола законских прописа од стране свих запослених и 

упућивање на отклањање грешака, уколико се уоче, без обзира о ком се одјељењу ради. 

 Активирање Комисије за интерну контролу, допринијело би побољшању рада одјељења. 
 

 
 

 
 

 

 

 

ОДСЈЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

 

У Одсјеку за инспекцијске послове општине Лопаре, у току извјештајног периода од 

01.01.2012.-31.12.2012. године обављани су послови инспекцијског надзора из области: 

промета роба и услуга, пољопривреде, здравствене и санитарне заштите, просторног уређења 

и грађења, саобраћаја  и заштите животне средине. 

У оквиру Одсјека организоване су следеће инспекције: тржишна, пољопривредна, 

здравствено-санитарна, урбанистичко-грађевинска, саобраћајна и еколошка. 

Инспекцијски надзори су били базирани на контроли: одобрења за рад, издавања 

рачуна, маржи, истицања цијена, испуњавања минимално техничких услова за рад, промета 

сјемена и осталог репроматеријала, хигијенске исправности хране и воде (производња и 

промет), контроли извођења грађевинских радова, контроли друмског саобраћаја и јавних 

путева, спровођења мјера заштите животне средине итд. 

 Инспекција је у свом раду према субјектима контроле дјеловала, прије свега,  

превентивно, затим корективно и на крају репресивно са циљем постизања друштвене 

дисциплине у извршавању закона и других прописа.  

За посматрани период инспектори Одсјека за инспекцијске послове су извршили 

укупно 508 инспекцијских прегледа код правних и физичких лица. Донијето је укупно 104 

рјешења ради отклањања разних неправилности, издато је 48 прекршајних налога. Ван 

промета је стављено више од 220  кг сточне хране и 50 кг сјеменског материјала.  

 Поред редовних контрола инспектори су често имали и ванредне контроле по налогу 

Републичке управе за инспекцијске послове, којој  редовно шаљу мјесечне и тромјесечне 

извјештаје.   
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Што се тиче учесталости учињених прекршаја у току године, најчешће се наилазило 

на избјегавање евидентирања робе у промету, прометовање робе са неодговарајућом и 

непотпуном декларацијом или робе која не одговара прописаним стандардима, нередовно 

обављање санитарних прегледа, нередовно вршење анализа исправности воде, кршење 

Уредбе о точењу алкохола малољетним лицима, што је често било у спрези са кршењем 

јавног реда и мира, па је инспекција радила у заједничким акцијама са полицијом ПС Лопаре.    

  

Поред редовних инспекцијских активности инспектори су обављали и низ других 

послова који су се односили на припремање различитих информација и извјештаја  за 

Скупштину општине и Начелника, затим на ажурирању података о имовини општине, 

комуналним таксама, рад у разним комисијама као и свакодневни рад са странкама.  

Инспекцијски надзор као основни задатак Одсјека обављан је у напријед поменутим 

областима путем инспекције, а подаци о контролама слиједе као саставни дио овог 

извештаја: 

     

1. и 2. ТРЖИШНИ ИНСПЕКТОР 

 

 

Тржишна инспекција је у периоду од 01.01.2012.-31.12.2012. године вршила контролу 

над примјеном Закона о трговини, Закона о угоститељству, Закона о занатско предузетничкој 

дјелатности, Уредбе о промету одређених производа (дувана и прерађевина од дувана и 

алкохолних пића), Уредбе о забрани продаје, употребе и услуживања алкохолних пића 

лицима млађим од 18 година у угоститељским објектима, као и других прописа и стандарда 

из различитих области привређивања. 

У области промета роба и услуга, тржишна инспекција је у извјештајном периоду 

извршила укупно 116 инспекцијских надзора над правним и физичким лицима. 

 

          Од укупног броја извршених контрола, по различитим областима надзора, урађено је; 

          -У области трговине .............................................................................. 43 

          -У области угоститељства..................................................................... 49                                                                                         

          -У области услужних дјелатности......................................................... 24 

 

       Због утврђених неправилности, тржишни инспектори су предузели следеће мјере: 

 

1. Донесено је 23 рјешења за отклањање неправилности,                       

       

       2. Издато је 29  прекршајних налога.  

 

      Инспекцијски надзор је вршен у складу са утврђеним плановима, по службеној 

дужности у редовном надзору, по налозима главног инспектора, укључујући и иницијативе 

правних и физичких лица.  

 Поред редовних инспекцијских контрола које су биле свеобухватне и које се спроводе 

у складу са програмом рада, тржишни инспектори су често имали и ванредне или циљне 

инспекцијске контроле у појединим областима и по појединим подручјима и сегментима 

надзора, а које су реализоване по налогу главног инспектора или на захтјев Министарства 

унутрашњих послова. 

 Исто тако, тржишна инспекција је извршила и низ контролних инспекцијских 

прегледа који се спроводе ради утврђивања извршења мјера које су наложене контролисаним 

субјектима у оквиру редовних или ванредних инспекцијских прегледа.  

 Имајући у виду тешку економску ситуацију у којој привредни субјекти послују, 

тржишна инспекција је чешћим инспекцијским контролама покушала да дјелује превентивно 
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и  корективно и да на тај начин приволи привредне субјекте да се у што већој мјери 

придржавају законом прописаних услова за обављање дјелатности, како би се избјегла 

примјена репресивних мјера, које укључују одузимање робе или забрану рада. 

        

У наведеном периоду најчешћи проблеми везани за рад тржишне инспекције односе 

се на: 

9. нелегално обављање продаје робе, нарочито на разним мјестима изван продајних 

објеката (пијаце, стамбени објекти по селима итд.) и немогућност адекватне 

контроле у тим случајевима, 

10. нелегално обављање занатске дјелатности, односно обављање те дјелатности без 

законом прописаних рјешења за испуњавање минимално техничких  и других 

услова за обављање те дјелатности и отежаност контроле занатлија који своју 

дјелатност обављају у стамбеним објектима (електричари, столари, 

водоинсталатери, молери, лимари и сл.). 

 

 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ИНСПЕКТОР 

 

 У извјештајном периоду од 01.01.2012.-31.12.2012.године, пољопривредна 

инспекторица Одсјека за инспекцијске послове Општинске административне службе 

општине Лопаре, вршила је инспекцијски надзор над спровођењем законских прописа из 

области пољопривреде, урађено је 65 инспекцијских контрола по службеној дужности, мањи 

број по захтјеву странки. 

 На основу извршених контрола донијето је 12 рјешења  за отклањање неправилности. 

Ван промета је стављено 50 кг сјеменског материјала, 220 кг сточне хране. Узет је један 

узорак сточне хране. 

             

 - Из области прописа Закона о пољопривредном земљишту извршено је 19  

             инспекцијских контрола, донијето 7 рјешења за отклањање неправилности; 

 - Из области прописа Закона о сјемену извршено је 15 инспекцијских контрола,  

             донијета 2 рјешења; 

 - Из области прописа Закона о садном материјалу извршене су 3 контроле,  

             донијето 1 рјешење;  

 - Из области Закона о средствима за заштиту биља извршене су 2  

             инспекцијске контроле; 

 - Из области прописа Закона о сточарству извршено је 12 контрола, донијето 1  

             рјешење; 

 - Из области прописа Закона о вину и ракији извршено је 8 инспекцијских  

             контрола; 

 - Из области Закона о минералним ђубривима извршене су 2 контроле; 

 - Из области Правилника о подстицајима у пољопривреди извршене су 4  

             инспекцијске контроле (намјенски утрошак добијених средстава), донијето 1  

             рјешење. 

 

 Поред инспекцијских послова обављани су и други послови и то: 

 

 - Рад у општинској комисији за процјену штете од елементарних непогода  

             (клизишта, поплаве, суша и град), 

 - Рад у комисији за попис имовине општине (процјена вриједности  

             пољопривредног земљишта),  

 - Пружање помоћи пољопривредним произвођачима за добијање подстицаја. 



 
31 

 

    

 

УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР 

 

– Број укупно извршених инспекцијских прегледа (контрола, увиђаја, пров.)..   75 

– Број урађених записника по извршеним инспекцијским прегледима ...........     25 

– Број донесених рјешења на основу сачињених записника  

о извршеним инспекцијским прегледима ....................................................       12 

– Број донесених рјешења којима су наложене мјере отклањања  

утврђених неправилности у примјени Закона и прописа у одређеном 

року…...............................................................................................................         6 

– Број донесених рјешења о рушењу грађевине или њених дијелова 

односно уклањање извршених радова и успостављања првобитног  

стања, ако се утврди да је грађење објекта, односно извођење радова  

направљењо без одобрења за грађење или супротно одобрење..............         5 

– Број донесених рјешења о забрани коришћења објекта, односно  

            његовог дијела, уколико се утврди да представља опасност за сусједне   

            објекте или сигурност људи...........................................................................         1 

– Број поднесених жалби на донесено инспекцијско рјешење.......................         1 

– Број срушених објеката уз асистенцију полиције..........................................         1 

– Број захтјева за принудну наплату прекршајних налога-пореска управа...           2 

     10.  Број присустава раду комисије за технички преглед изграђених објеката,      

            односно  изведених радова  ...........................................................................               4 

 

 

ЗДРАВСТВЕНО-САНИТАРНИ ИНСПЕКТОР (Инспектор за храну) 

 

 У току извјештајног периода здравствено-санитарни инспектор општине Лопаре 

извршио је укупно 63 инспекцијска надзора, од тога 61 по службеној дужности, од чега 22 по 

налогу Републичке инспекције за храну и 2 контроле по захтјеву странки.  

 На основу извршених инспекцијских контрола донесено је 28 рјешења о отклањању 

утврђених недостатака. У више наврата вршена је анализа хигијенске исправности воде за 

пиће, првенствено у школама на подручју општине. Поред воде за пиће у овом периоду је по 

налогу ове инспекције под стални надзор у смислу хигијенске исправности стављена и друга 

храна у угоститељским објектима који се баве припремом и прометом хране, чија се анализа 

редовно врши путем овлаштених лабораторија. Лица запослена на пословима производње и 

промета хране у трговинским и угоститељским објектима су под санитарним надзором који 

се огледа у периодичним прегледима и анализом узорака биолошког материјала узетог од 

њих. 

 У досадашњем раду запажено је да највећи проблем, а истовремено и епидемиолошки 

ризик представља редовна контрола и стање хигијенске исправности воде за пиће из 

Градског водовода у Лопарама. С тога је потребно хитно санирати постојећи систем и 

ријешити питање редовног снабдијевања водом за пиће корисника градског водовода. 

 

 Примјењујући законске прописе, извршене су контроле из следећих области: 

 

– Из области хране и предмета опште употребе........................................  37 

      2.  Из области водоснабдијевања..................................................................   10 

      3.  Из области противепидемијских мјера............................................. .......    2 

      4.  Ексхумација и преношење посмртних остатака.....................................     1 

      5.  Остало..........................................................................................................             11 



 
32 

 

 

 

 

 

САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР 

 

Саобраћајни инспектор општине Лопаре за период 01.01.-31.12.2012. године извршио 

је 170 инспекцијских прегледа, донесено је 25 рјешења и поднесено је 19 прекршајних 

налога. 

 

– Вршене су редовне контроле линијског превоза путника и такси превоза; 

– Надзор организовања и провођења поступка усклађивања општинских редова 

вожње у јавном линијском превозу лица; 

– Вршен је надзор издатих рјешења и потребних лиценци из области јавног превоза 

лица и ствари; 

– Припремане су Одлуке везане за област јавног превоза на подручју општине; 

– Припремане су информације за Министарство саобраћаја и веза; 

– Учешће у раду форума за безбједности саобраћаја и разних Комисија; 

 

       Из области надзора јавних путева у 2012. години урађено је следеће: 

 

– Извршено је 69 инспекцијских прегледа јавних путева; 

– Донесено је 10 рјешења којима се налаже отклањање неправилности, а у 7 

случајева неправилности су отклоњене самом сугестијом Инспектора, без 

доношења управног акта. 

– Вршено комплетирање евиденције о локалним путевима и путним објектима; 

– Извршен је преглед локалних и некатегорисаних путева на подручју општине, и 

урађен је извјештај о стању путева и припрема програма рада зимске службе за 

Скупштину општине Лопаре; 

– Вршен је надзор организовања и провођења поступка рада зимске службе, излазак 

и преглед неочишћених путева по захтеву странака у зимском периоду; 

– Остваривана је свакодневна сарадња са комуналном полицијом општине Лопаре и 

саобраћајном полицијом ПС Лопаре; 

–  Иницирано је рјешавање проблема на магистралном и регионалним путевима у 

сарадњи са републичким саобраћајним инспектором и надзорником за наш сектор 

Јавног предузећа ''Путеви Републике Српске''; 

–  У циљу квалитетније санације и реконструкције путева, остварена је добра 

сарадња са предузећем за одржавање путева и зимске службе ''Бијељина-пут'' 

испостава у Лопарама; 

– Иницирано је споразумно решавање спорова на локалним и некатегорисаним 

путевима без доношења рјешења и покретања управног поступка; 

         10.  Припремана су рјешења из области постављања саобраћајне   

                сигнализације; 

         11.  Извршен надзор обиљежавања хоризонталне саобраћајне сигнализације у  

                насељу Лопаре и постављања вертикалне саобраћајне сигнализације на  

                локалним путевима; 

         12.  Припремане су измјене и допуне Одлуке о утврђивању локалних и  

                некатегорисаних путева на подручју општине Лопаре; 

         13.  Обављани су стручни послови и припрема дописа за Начелника општине  

                из области саобраћаја и путева. 
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ЕКОЛОШКИ ИНСПЕКТОР 

 

 

 У периоду од 01.01. до 31.12.2012. године еколошки инспектор је извршио 19 

инспекцијских прегледа и од укупног броја прегледа донесена су 4 рјешења, којима су 

наложене мјере отклањања утврђених неправилности у одређеном року. Извршене су 4 

контроле, ревизијe рјешења и  записнички констатовано да су иста извршена.   

 У складу са Законом о заштити животне околине, контроле су вршене у објектима ( 

бензинске станице, бренте, пекаре, млинови ) које подлијежу обавези прибављања Плана 

активноси са мјерама и роковима за постепено смањење емисија, односно загађења и 

усаглашавања са најбољом расположивом техником, а  План активности је  предуслов за 

издавање еколошких дозвола. У складу са Законом о отпаду вршене су  контроле у вези 

збрињавања комуналног отпада код привредних субјеката. 

 Поред наведених контрола у сарадњи са тржишном инспекцијом вршене су контроле 

рада угоститељских објеката у вечерњим часовима, а у вези чујности музике изван објеката, 

као и контроле са комуналном полицијом у вези санирања дивљих депонија и проширења 

организованог одвоза комуналног отпада из неколико МЗ на подрушју општине Лопаре. 

 У току извјештајног периода, обрађено је 10 Рјешења, санитарних сагласности за 

локацију, пројектно-техничку документацију или употребну дозволу за изградњу или 

легализацију стамбено-пословних објеката.  

 

 

СТРУЧНА СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ – КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА 

  

 Стручна служба Начелника општине обавља стручне и техничке послове за потребе 

Начелника општине, али и за потребе Скупштине општине и Административне службе 

општине Лопаре. У Стручној служби Начелника општине се, у складу са Правилником о 

организацији и систематизацији радних мјеста ОАС Лопаре (''Службени гласник општине 

Лопаре'', број: 3/09, 7/09, 7/10, 8/10, 10/10, 1/11, 2/11, 4/11,7/11 и 6/12), припремају нацрти и 

приједлози одлука, рјешења, закључака и др. аката, предузмају активности у вези сарадње са 

органима и организацијама (републичким органима и владиним и невладиним 

организацијама, међународним организацијама, органима других општина и градова, 

удружењима и др.),  извршава и прати реализација аката Скупштине општине Лопаре, 

републичких  и других органа и организација, а за чије извршење и реализацију је задужен 

односно надлежан Начелник општине, остварује се сарадња Начелника и Предсједника СО-е 

са средствима информисања, припрема годишњи план јавних набавки, обезбјеђује провођење 

поступка јавних набавки, припремају приједлози уговора, обављају послови из области 

управљања људским ресурсима, обезбјеђује канцеларијско пословање за потребе начелника, 

пружа стручна и техничка помоћ комисијама и радним тијелима које именује начелник, 

пружа се техничка помоћ Начелнику општине и Замјенику Начелника  и обављају други 

послови по налогу Начелника општине, а у складу са Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста у АС општине Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 

број: 3/09, 7/09, 7/10, 8/10, 10/10, 1/11, 2/11, 4/11, 7/11 и 6/12).  

 

Кадровска оспособљеност: 

 

 Кабинет Начелника у извјештајном периоду, а у складу са Правилником о 
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организацији и систематизацији радних мјеста у Административној служби општине Лопаре, 

имао је слиједећа радна мјеста: 

 

 1. Самостални стручни сарадник – шеф кабинета 

2. Самостални стручни сарадник за послове јавних набавки и 

3. Технички секретар Начелника. 

 

 Дакле, послове за Стручну службу Начелника општине – Кабинет Начелника 

обављају 3 (три) извршиоца од којих 1 (један) има ВСС, 1 (један) ВШС и 1 (један) ССС. 

 

 

Самостални стручни сарадник – шеф кабинета 

 

1. У складу са Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у АС 

општине Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', број: 3/09, 7/09, 7/10, 8/10, 10/10, 

1/11, 2/11, 4/11, 7/11 и 6/12), Самостални стручни сарадник-секретар Начелника у току 2012. 

године обављао је следеће послове: 

 

-  организацију рада Стручне службе Начелника и извршење  послова  и задатака;  

-  преглед приспјелих  аката  и материјала, те врашење упознавања Начелника  општине  и  

предлагње  начина њихових рјешавања;  

-  израду образложења и закључака са одређених сједница које организује Начелник 

општине;  

-  израду  нацрта  и  приједлога одлука,  рјешења,  закључака  и 

других  аката  које  доноси  Начелник општине, а које не припрема општинска 

административна служба;  

-  објављивање  аката  које доноси Начелник општине;  

-  учествовање  у  раду  комисија  и  других  радних тијела које именује  Начелник;  

-  остваривање  сарадње  са  начелницима одјељења, одсјека и служби;  

-  остваривање  сарадње  са  републичким органима државне управе;  

-  припремање  за  Начелника  нацрте програма рада, извјештаја о раду;  

-  учествовање  у  изради  нормативних  аката које доноси Начелник;  

-  праћење  реализације  закључака  са колегија које организује Начелник;  

-  обављање  послова  на  јачању  веза  са дијаспором;  

-  пружање  стручне  помоћи  при  изради пројеката финансираних од стране дијаспоре;  

-  пружање  стручне  помоћи  при  оснивању удружења дијаспоре;  

-  пружање  стручне  помоћи  при  оснивању привредних друштава дијаспоре;  

-  сарађивање  са  представницима дијаспоре на подручју економске сарадње;  

-  информисање  удружења  и представника  дијаспоре  о  привредним, културним и другим 

пројектима на подручју општине Лопаре;  

-  организовање  састанака  представника дијаспоре са руководством општине,  

-  учествовање  у  ажурирању WEB странице општине у дијелу који се односи на 

сарадњу општине са дијаспором;  

-  обезбеђивање  канцеларијског  пословања за потребе Начелника;  

-  обављао  послове  везане  за управљање људским ресурсима;  

-  планирње  активности  из  области људских ресурса;  

-  обезбеђивање  административне  и техничке помоћи при:  

а) оцјењивању  запослених (сарадња са руководиоцима у процесу оцјењивања,  припрема  

оквирних формулара за оцјену);  

б)  запошљавању (конкурси, интервјуи, избор,  жалбе, евиденције);  

в)  увођењу  у  посао  нових радника,  приправника  и волонтера;  
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г) награђивању запослених;  

д) стручном усавршавању запослених и 

ђ)  анализи  по  потреби  изрицања дисциплинских мјера и 

-  обављање других послова које му нареди Начелник. 

 

 
Самостални стручни сарадник за јавне набавке 

 

 
 Послови јавних набавки воде се у Стручној служби Начелника општине, у којој ове послове 

обавља самостални стручни сарадник за јавне набавке. 

 У току 2012. године вршени су стручни и административно-технички послови на провођењу 
поступака јавних набавки за потребе општине Лопаре која у овим поступцима има статус уговорног 

органа. 

 Активности које се односе на извршавање поменутих послова, углавном су слиједеће: 

припрема годишњег плана јавних набавки, вођење поступка набавки, израда општег дијела и 
посебних дијелова тендерске документације и пратећих аката, организовање и вођење 

административних послова Комисије за јавне набавке, припрема приједлога уговора о набаци роба, 

услуга и радова, извјештавање Агенције о јавним набавкама БиХ о проведеним поступцима јавних 
набавки и други послов који се обављају везано за јавне набавке. 

 Законски оквир за стручно вршење поменутих послова обухвата Закон о јавним набавка БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 60/10) и подзаконске 
прописе Агенције за јавне набавке БиХ који се састоје од 5 правилника, 2 пословника, 4 одлуке, 23 

упутстава и 5 докумената у форми обавезних стандардних модела тендерске документације. Други 

законски прописи који су у вези са извршавањем послова јавних набавки су: Закон о облигационим 

односима, Закон о општем управном поступку, прописи који регулишу рад предузећа и банака и 
прописи који регулишу сукоб интереса.  

 Интерни прописи општине као локалне заједнице, који се у поступцима јавних набавки 

примјењују су Правилник о јавним набавкама роба, услуга и радова и Правилник о поступку 
директног споразума, који су усклађени са измјенама и допунама ЗЈН БиХ. 

  У 2012. години општина Лопаре као уговорни орган провела је укупно 49  поступака јавних 

набавки, и то: 

 
 - отворени поступак ЈН         5 

 - конкурентски захтјев за доставу понуда     13 

 - директни споразуми       27 
 - преговарачки поступци без објављивања обавјештења о набавци   4 

  

 Наведених 49 поступака се односи на слиједеће предмете јавних набавки: 
 

 - робе          14 

 - услуге         18 

 - радови         17 
 ______________________________________________________________ 

      УКУПАН БРОЈ ПОСТУПАКА 49 

 
 - укупан број припремљених аката и других документа за све проведене  

              поступке јавних набавки ....................................................................... 326 

 
Наведена 326 акта се односе на израду одлука о покретању поступка, обавјештења о набавци, 

конкурентских захтјева, тендерске документације, спецификација, записника са отврања понуда и о 

раду Комисије за јавне набавке при оцјењивању и избору најповољније понуде, одлука о додјели 

уговора најповољнијем понуђачу, обавјештења понуђачима, уговора о набаци роба, услуга и 
уступању радова. 

Примјена  информационог система Go-Procure за електронско објављивање аката о 
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поступцима јавних набавки и ситема Wisppa за електронску доставу извјештаја o проведеним 

поступцима, знатно су утицали на даљи развој и унапређење ових послова, као и на њихову 

ефикасност и транспарентност. 

 

 

Технички секретар Начелника  

 

-   успостављање телефонске везе за Начелника и Замјеника Начелника општине, 

-   вршен пријем странака за Начелника и Замјеника Начелника општине, 

-   вршени послови у вези са организовањем и одржавањем састанака, 

- вршено је послуживање на састанцима и разговорима код начелника и Замјеника 

Начелника општине, 

-   руковање телефаксом (примљено - послато око 2120 (двијехиљадестотинудвадесет) аката, 

-  вршен  је пријем поште за Начелника и Замјеника Начелника општине и у  2012.години       

(око 1852 пошиљки), 

- вршен је пријем e-mail поште за Начелника и Замјеника Начелника општине (853 e-mail). 

 

 

 

СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 

  

  Стручна служба Скупштине општине Лопаре: 

 

                      - обавља стручне, организационе и друге послове за потребе Скупштине 

општине, њених сталних и повремених тијела,  

                       - пружа стручну помоћ одборницима у Скупштини општине у извршавању 

њихових одборничких дужности, 

  - обавља организационе и техничке послове у вези са одржавањем сједница 

Колегија Скупштине општине, 

                       - врши стручне административно-техничке послове за потребе клубова 

одборника у Скупштини општине, 

                        - припрема материјале за сједнице Скупштине општине  и њених радних 

тијела, стара се о њиховој достави одборницима, односно члановима и другим лицима која се 

позивају на сједнице, 

                         - обавља организационе и техничке послове у вези са одржавањем сједница 

Скупштине општине и њених радних тијела, 

  - уређује и објављује „Службени гласник општине Лопаре“, 

                      - обавља и друге послове везане за рад Скупштине општине. 

 

  Кадровска оспособљеност: 

 

  Наведена Служба у складу са Правилником о организацији и систематизацији 

Општинске административне службе општине Лопаре у извјештајном периоду имала је 

предвиђена слиједећа радна мјеста: 

 

  1. Секретар Скупштине општине, ВСС дипл. правник-руководи радом Службе, 

  2. Самостални стручни сарадник за скупштинске послове, ССС – 2 извршиоца, 

  3. Стручни сарадник-технички секретар Предсједника, ССС- 1 извршилац. 
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  Иначе, послове Стручне службе Скупштине општине обављали су 2 извршиоца 

са ССС и два  приправника са ВСС  и ВСШ  од  03.09.2012. године.  

   

  Извршени послови и задаци: 

 

  У току 2012. године одржано је 6 сједница Колегија Скупштине општине. 

Извршена је припрема  и реализација организационих административно-техничких и других 

послова за 6 редовних сједница, 1 свечану и 1 Конститутивна сједница Скупштине општине. 

  На наведеним сједницама разматрано је 130 тачака  и 18 подтачки, дневног 

реда, поднесено је 13 информација, 39 извјештаја, 8 програма, донесено је 90 одлука, 19  

рјешења, 21 закључка, 2 плана, 1 акциони план, обрађена су 3 одборничка питања, и 

извршена достава  одговора  свим одборницима, упућено је 78 писмена обрађивачима 

материјала за сједнице Скупштине и 78 писмена у виду закључака донесених на сједници 

Скупштине. 

  Урађено је 6 записника са сједница Колегија Скупштине општине, 6 записника 

са редовних сједница Скупштине општине и 1 записник са Конститутивне сједнице СО-е. 

 

  У дјеловодном протоколу Скупштине општине Лопаре и Секретара Скупштине 

општине Лопаре,  заведено је укупно 104 писмено, од чега 33 захтјева, који су од стране 

Скупштине и Стручне службе ријешени или на други начин обрађени (одговорено на 

захтјев), обавјештења 22, информација 7, дописа 12, записника 2, приједлога 4  и издато је 24 

увјерења – потврда, из дјелокурга рада Скупштине. 

 

  Стручна служба уредила је 9 ''Службених гласника општине Лопаре'' и 1 

регистар аката у којим је објавила све акте Скупштине општине и Начелника општине 

донесене у току 2012. године, за које сам акт или одређени пропис предвиђа објављивање. 

Наведени гласници рађени  су и у  електронској форми и постављени на интернет страници 

општине Лопаре и мрежи ОАС, чиме је знатно смањена потрошња канцеларијског 

материјала и остварена транспарентност рада Скупштине општине. У писаној форми 

благовемено су достављани „Службени гласници оппштине Лопаре“ надлежном 

Министарству Републике Српске. 

 

  Поред припрема и организације сједница Скупштине општине Стручна служба 

је: 

 

                      - припремала одржавање  5  редовних сједница сталних и привремених радних 

тијела, 

  - вршила дактилографске послове како за Стручну службу Скупштине општине 

тако и  за Стручну службу Начелника и ОАС,  

                      - вршила припремање и куцање аката за  установе и предузећа чији је основач  

општина Лопаре, мјесне заједнице, спортске клубове итд., 

  - учествовала у раду комисија које су  именоване од стране Скупштине 

општине и Начелника општине Лопаре.  

 

  Поред послова који су  Статутом и Пословником стављени у надлежност 

Секретару Скупштине општине, Секретар је у прошлој години   обрађивао и  припремао у 

форми приједлога акте за Скупштину општине из домена стручне службе и образлагао их на 

скупштинским сједницама, учествовао  у раду Колегија Скупштине општине, учествовао у 

заштити интереса  општине писменим путем пред судовима и другим надлежним 

институцијама, организовао спровођење поступка јавне конкуренције из надлежности 



 
38 

 

Скупштине општине, сарађивао са општинском административном службом, јавним 

предузећима и установама чији је оснивач општина и другим правним лицима, узимао изјаве 

од странки у име Начелника општине, оцјењивао службенике Стручне службе Скупштине 

општине, стручно се усавршавао упражњавајући обавезне семинаре, учествовао у раду 

мреже Секретара Скупштина општина и обављао друге важне послове из своје надлежности.  

 

 

 

СЛУЖБА  ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА 

 

Служба заједничких послова 

 

  За потребе Општинске административне службе обављани су технички 

помоћни послови, а односе се на набавке и расподјеле канцеларијског материјала, набавка 

огрева, погонског горива за путничка возила, обезбјеђење зграде и одржавање чистоће. 

 

  Служба је припремала и водила евиденцију наплате Уговора о закупу 

пословних простора који су у власништву општине.  

 

  Набавку опреме, канцеларијског материјала и ситног инвентара и других роба, 

вршена је у складу са процедурама прописаним законом.  

 

  Службом је руководио Замјеник Начелника општине, а у служби је запослено 

укупно 16 извршилаца и то: 

 

  - економ ................................1 извршилац 

  - домар ................................. 1 извршилац 

  - ложач ................................. 1 извршилац 

  - обезбјеђење објекта ......... 4 извршиоца 

  - возач .................................. 2 извршиоца 

  - одржавање чистоће .......... 5 извршилаца  

  - администратор .................. 1 извршилац 

  - кувар ..................................1 извршилац 

 

 

  Поред послова који су Правилником били у надлежности Службе, обављани су 

и други послови и задаци, а односили су се на обављање техничких и помоћних послова 

приликом организовања свечаности, обиљежавања државних и вјерских празника и других 

манифестација. 

 

 

 

 

 

Лопаре: 11.02.2013. године 
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