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Гласник излази по потреби 

 
1. 
            На основу члана 20. и члана 60. став 1. 
тачка 5. – 11. Закона о јавним путевима – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 16/10), члана 14. алинеја 10. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 
118/05) и члана 16. и 29. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05), Скупштина општине Лопаре на 
сједници одржаној 02.04.2012. године,  
донијела је 
 
 

О Д Л У К У 
о регулисању висине накнада за 

коришћење локалних и некатегорисаних 
путева и улица у насељу, путних објеката и 

земљишта у заштитном појасу јавних 
путева  на подручју општине Лопаре 

 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

(1) Овом одлуком утврђују се: висинe 
накнада за прекорачење дозвољених 
димензија возила и терета на локалним 
и некатегорисаним путевима (у даљем 
тексту: јавни путеви) за возила која 
користе ове путеве, висине и начин 
плаћања накнада за локацију и 
изградњу објеката у заштитном појасу 
пута који се прикључује на јавни пут, 
висине и начин плаћања накнада за 

постављање и коришћење натписа на 
слободностојећим носачима у путном и 
заштитном појасу пута који припада 
јавном путу, као и висине и начин 
плаћања накнада за привремено 
коришћење земљишта која припадају 
заштитном појасу јавних путева.  
 

Члан 2. 
 

(1) Уплата накнада из члана 60. став 1. 
тачка 6., 7., 8., 9., 10. и 11. Закона о 
јавним путевима, чија се висина и 
начин плаћања утврђују Овом одлуком, 
врши се на жирорачун Буџета општине 
Лопаре. 
 

Члан 3. 
 

(1) Под земљиштем које припада јавним 
путевима из члана 1. ове одлуке 
подразумијева се земљиште у државној 
својини са обје стране пута (путни 
појас). 

 
II. РЕГУЛИСАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДА ЗА 

ВАНРЕДНЕ ПРЕВОЗЕ НА ЛОКАЛНИМ 
И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА 

1. Накнаде за прекорачење 
дозвољених димензија 
 

Члан 4. 
 

(1) За прекорачење највеће дозвољене 
дужине возила накнада износи: 
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- ако возило прелази дозвољену   
   дужину до 20 м               0,10 КМ/км, 
- ако возило прелази дозвољену дужину      
  преко 20 м 0,20 КМ/км. 
 

(2) За прекорачење највеће дозвољене 
ширине возила од 2,5 м накнада 
износи: 

 ако возило празно или са теретом 
има ширину: 

 од 2,51 до 3,00 м  0,10 КМ/км, 

 од 3,01 до 4,00 м  0,20 КМ/км, 

 преко 4,00 м       0,30 КМ/км. 
 

(3) За прекорачење највеће дозвољене 
висине возила од 4,00 м накнада 
износи: 

 ако возило празно или са теретом 
има висину: 

 од 4,01 до 4,50 м    0,20 КМ/км, 

 преко 4,50 м          0,40 КМ/км. 
 

Члан 5. 
 

(1) Кад возило, са или без терета, 
прекорачује дозвољену дужину, ширину 
и висину на више мјеста, обрачунава се 
само највећа димензија из сваког 
прекорачења. 
 

(2) Накнада за прекорачење дозвољених 
димензија обрачунава се посебно за 
свако прекорачење. 
 

(3) У случају да возило, са или без терета, 
прекорачује више димензија, укупна 
накнада представља збир накнада за 
прекорачење по појединим 
димензијама. 
 

2. Накнаде за прекорачење дозвољене 
укупне масе 
 

Члан 6. 
 

(1) Када возило само или са прикључним 
возилом прекорачује дозвољену укупну 
масу (40 тона), накнада се плаћа за 
сваку тону прекорачења, и то: 

 од 41 до 60 тона         0,15 КМ/км  

 од 61 до 80 тона         0,30 КМ/км  

 преко 80 тона  1,10 КМ/км 
 

Члан 7. 
 

(1) Ако је ограничено осовинско 
оптерећење на путу или дионици пута, 
онда је ограничена и укупна дозвољена 
маса, и то: 

 ако је осовинско оптерећење 
ограничено на 8 (осам) тона, онда 
је дозвољена укупна маса 
ограничена на 32 (тридесетдвије) 
тоне, 

 ако је осовинско оптерећење 
ограничено на 6 (шест) тона, онда 
је дозвољена укупна маса 
ограничена на 24 (двадесет 
четири) тоне. 
 

(2) Накнада из става 1. овог члана одлуке 
обрачунава се по формули: 

Н = Јч х Лр х Тпр, гдје је: 
Н - накнада (КМ), 
Јч - јединични износ накнаде (КМ/км),  
Лр - дужина релације (км),  
Тпр - број тона које прекорачују дозвољену 
укупну масу (т). 
 

(3) Дозвољену укупну масу од 40 тона 
представља збир масе возила и масе 
терета на возилу. 
 

2. Накнаде за прекорачење дозвољеног 
осовинског оптерећења 
 

Члан 8. 
 

(1) Када возило, са или без прикључног 
возила, на једној или више једноструких 
осовина, или на двострукој, трострукој 
или вишеструкој осовини, прекорачује 
дозвољено осовинско оптерећење, 
накнада се плаћа у КМ на сљедећи 
начин: 
1. При дозвољеном оптерећењу на 

путу од 10,0 тона/осовини, у 
зависности од прекорачења 
оптерећења у тонама накнада 
износи: 

 01,00 – 03,00 тоне         01,90 КМ, 

 03,01 – 06,00 тона         06,45 КМ, 

 06,01 – 09,00 тона         14,25 КМ, 

 09,01 – 12,00 тона          25,00 КМ. 
2. При дозвољеном оптерећењу на 

путу од 8,0 тона/осовини, у 
зависности од прекорачења 
оптерећења у тонама накнада 
износи: 

 01,00 – 03,00 тоне         02,10 КМ, 

 03,01 – 06,00 тона         07,65 КМ, 

 06,01 – 09,00 тона         17,00 КМ, 

 09,01 – 12,00 тона          30,00 КМ. 
3. При дозвољеном оптерећењу на 

путу од 6,0 тона/осовини, у 
зависности од прекорачења 
оптерећења у тонама накнада 
износи: 

 01,00 – 03,00 тоне          02,25 КМ, 
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 03,01 – 06,00 тона          09,30 КМ, 

 06,01 – 09,00 тона          27,00 КМ, 

 09,01 – 12,00 тона          62,00 КМ. 
 

Члан 9. 
(1) Уколико је на одређеном путу, односно 

дионици пута ограничено осовинско 
оптерећење за једну осовину, 
подразумијева се да је ограничено 
осовинско оптерећење и за двоструку 
осовину (троструку осовину итд.), и то: 

 код ограничења осовинског 
оптерећења на 8,0 тона по једној 
осовини, ограничено је осовинско 
оптерећење на двострукој 
осовини на 12,8 тона; 

 код ограничења осовинског 
оптерећења на 6,0 тона по једној 
осовини, ограничено је осовинско 
оптерећење на двострукој 
осовини на 9,6 тона; 

 вишеструком осовином сматра се 
(двострука, трострука...) осовина 
код које међусобно растојање 
сусједних осовина износи 1,00 - 
2,00 м и која је конструисана тако 
да аутоматски изједначава 
оптерећење на сусједним 
осовинама те вишеструке 
осовине, а укупно дозвољено 
осовинско оптерећење такве 
двоструке осовине износи 16,0 
тона, троструке 24,0 тоне, 
четвороструке 32,0 тоне, итд., ако 
је на путу дозвољено осовинско 
оптерећење по једној осовини од 
10 тона. 
 

Члан 10. 
 

(1) Када ванредни превоз прекорачује 
истовремено дозвољено осовинско 
оптерећење и дозвољену укупну масу, 
накнада се обрачунава и наплаћује за 
свако прекорачење појединачно. 

3. Начин обрачуна и наплате накнада и 
административних трошкова 
 

Члан 11. 
 

(1) Накнаде за ванредне превозе 
обрачунава и наплаћује надлежни 
општински орган прије издавања 
дозволе за ванредни превоз.  

(2) Предузећа која по уговору одржавају 
локалне и некатегорисане путеве на 
територији општине ослобађају се 
плаћања накнада за ванредне превозе 
у случајевима када са својим возилима, 
искључиво за потребе одржавања 

јавних путева, врше превоз властитих 
или узетих у закуп грађевинских и 
других машина и опреме. 

(3) Накнада за административне трошкове 
за издавање сагласности за ванредни 
превоз износи 200 КМ. 

 
II. РЕГУЛИСАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДE ЗА 

ЛОКАЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
У ЗАШТИТНОМ ПОЈАСУ ПУТА КОЈИ 
СЕ ПРИКЉУЧУЈЕ НА ЈАВНИ ПУТ 
 

Члан 12. 
 

(1)  За локацију и изградњу објеката у 
заштитном појасу пута који се 
прикључује на јавни пут, у зависности 
од врсте објекта, одређене су следеће 
накнаде: 
1. Накнада за давање сагласности за 

локацију и изградњу комерцијалних 
објеката осим бензинских станица 
(мотели, хотели, ресторани, 
аутосервиси, аутопраонице, 
вулканизерске радње, продавнице и 
сл.) износи 8,0 КМ/м

2
 површине 

грађевинског земљишта; 
2. Накнада за давање сагласности за 

доградњу постојећих објеката из 
тачке 1. износи 1.200,00 КМ по 
захтјеву и 8,0 КМ/м

2
 додатне 

површине грађевинског земљишта; 
3. Накнада за давање сагласности за 

локацију и изградњу стабилног 
постројења за резање дрвене грађе 
са прикључком на локални, односно 
некатегорисани пут, износи 6,0 
КМ/м

2
 површине грађевинског 

земљишта; 
4. Накнада за давање сагласности за 

доградњу постојећих постројења из 
тачке 3. износи 600,00 КМ по 
захтјеву и 6,0 КМ/м

2
 додатне 

површине грађевинског земљишта; 
5. Накнада за давање сагласности за 

локацију и изградњу пословних и 
стамбено-пословних објеката 
износи 3,0 КМ/м

2
 површине 

грађевинског земљишта; 
6. Накнада за давање сагласности за 

доградњу постојећих пословних и 
стамбено-пословних објеката 
износи 300,0 КМ по захтјеву и 3,0 
КМ/м

2
 додатне површине 

грађевинског земљишта; 
7. Накнада за давање сагласности на 

локацију и изградњу стамбеног 
објекта износи 0,6 КМ/м

2
 површине 

грађевинског земљишта; 
8. Накнада за давање сагласности на 

локацију и изградњу стамбеног 
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објекта износи 1 КМ/м
2
 површине 

грађевинског земљишта; 
9. Накнада за давање сагласности за 

привремену локацију и изградњу 
објеката из т. 1, 3, 5 и 7. овог члана 
износи 70% од цијена 
установљених у т. 1, 3, 5 и 7. овог 
члана; 

10. Накнада за давање сагласности за 
локацију и изградњу прикључака 
пословним објектима на путеве 
којим управља општина Лопаре 
износи 450,0 КМ; 

11. Накнада за давање сагласности за 
локацију и изградњу прикључака 
пословно - стамбеним објектима на 
путеве којим управља општина 
Лопаре износи 250,0 КМ; 

12. Накнада за давање сагласности за 
локацију и изградњу прикључака 
стамбеним објектима на путеве 
којим управља општина Лопаре 
износи 60,0 КМ; 

13. Накнада за давање сагласности за 
полагање инфраструктурних водова 
(водовод, гасовод, канализација, 
ПТТ, електроинсталације и слично) 
кроз труп пута и путне објекте 
износи: 

 са прекопом трупа пута (по 
сваком прекопу)         250,0 КМ, 

 са бушењем трупа пута (по 
сваком бушењу)          180,0 КМ, 

 овјешење на објекте или кроз 
објекте            250,0 КМ, 

 разни прикључци за пословне 
објекте             180,0 КМ, 

 разни прикључци на стамбене 
објекте               60,0 КМ; 

14. Накнада за давање сагласности за 
полагање инфраструктурних водова 
(водовод, канализација, ПТТ, 
електроинсталације и слично) 
паралелно са осовином пута, а 
поред трупа пута износи 300,0 
КМ/км; 

15. Накнада за давање сагласности за 
прелаз далековода изнад путева 
којим управља општина Лопаре 
износи 180,0 КМ по једном прелазу; 

16. Накнада за давање сагласности за 
изградњу паркинг простора са 
прикључком на локални или 
некатегорисани пут за изграђене 
угоститељске и привредне објекте 
износи 350,0 КМ; 

17. Накнада за остале објекте из 
области привредне дјелатности 
(који нису обухваћени тачкама 1. - 
16.), а који се постављају у 
заштитном појасу локалног или 

некатегорисаног пута, тј. који 
користе прикључак на локални или 
некатегорисани пут износи 550,0 
КМ. 

(2) Имаоци и корисници објеката, опреме и 
инсталација из става 1. овог члана у 
случају реконструкције јавног пута 
дужни су да поступају по налогу 
надлежног општинског органа и по 
потреби дислоцирају или прилагоде 
постављене објекте, опрему и 
инсталације новопројектованој 
ситуацији, и то о властитом трошку. 

 
Члан 13. 

 
(1) Под грађевинским земљиштем, из 

члана 12. ове одлуке, подразумијева се 
укупна површина парцеле на којој се 
налази објекат. 

(2) Уколико се на истом грађевинском 
земљишту граде различите врсте 
објеката за вршење различитих 
дјелатности, за обрачун се примјењује 
највиши износ накнаде, из члана 12. 
ове одлуке. 
 

Члан 14. 
 

(1) Накнаде, из чл. 12. ове одлуке, 
једнократне су и у њима нису садржане 
накнаде за коришћење земљишта које 
се годишње обрачунавају у складу са 
одредбама других прописа. 
 

III. РЕГУЛИСАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДE ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ НАТПИСА У ПУТНОМ 
И ЗАШТИТНОМ ПОЈАСУ ПУТА 
 

Члан 15. 
 

(1) Физичко и правно лице - власник, 
односно корисник (у даљем тексту: 
корисник) рекламног паноа, рекламне 
заставе, заставе са натписом и других 
натписа (у даљем тексту: натпис) дужан 
је, уз захтјев за постављање натписа, 
доставити доказ о ријешеним 
имовинско-правним односима на 
земљишту или објектима у оквиру зоне 
у којој се поставља натпис. 
 

Члан 16. 
 

(1) Корисник је дужан, о свом трошку, 
одржавати натпис у уредном стању. У 
случају непридржавања одредби, из 
претходног члана ове одлуке, натпис ће 
се уклонити на терет корисника. 
 

Члан 17. 
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(1) Накнада за постављање једностраних 

натписа на слободностојећим 
носачима, укључујући и објекте 
расвјете, фиксиране рекламне балоне и 
слично, у заштитном појасу пута 
износи: 

            - за давање сагласности за      
              постављање натписа       30,0 КМ/ком, 
            - годишња накнада за постављање   
              свијетлећих натписа      90,0 КМ/м

2
, 

            - годишња накнада за постављање  
              осталих натписа    60,0 КМ/м

2
. 

(2) Годишња накнада за двостране 
натписе увећава се за 30 КМ у односу 
на износ обрачунате накнаде, из става 
1. овог члана. 
 

Члан 18. 
 

(1) Годишња накнада, из члана 17. ове 
одлуке, односи се на једностране 
натписе. 

(2) Годишња накнада за двостране 
натписе увећава се за 50 КМ у односу 
на износ обачунате накнаде, из члана 
17. ове одлуке. 
 

Члан 19. 
 

(1) Годишње накнаде, из чл. 17. ове 
одлуке, накнаде су које се утврђују за 
календарску годину, без обзира на 
вријеме коришћења у току године. 

(2) У случају престанка коришћења 
натписа у току године, корисник је 
дужан натпис уклонити одмах, о свом 
трошку. 

IV. РЕГУЛИСАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДE ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ ЗЕМЉИШТА КОЈЕ 
ПРИПАДА ПУТУ 
 

Члан 20. 
 

(1) Правна и физичка лица могу користити 
земљиште, из члана 3. ове одлуке, за: 

 прилаз бензинској пумпи, 

 прилаз паркиралишту, 

 прилаз аутосервису, 

 прилаз угоститељском и 
трговачком објекту, 

 прилаз објекту за остале 
пословне сврхе, 

 цјевоводе, каблове и водове, 

 индивидуалне прилазе, 

 пољопривредне сврхе. 
 

Члан 21. 
(1) Правна и физичка лица која користе 

земљиште из чл. 1. и 2. ове одлуке, 

сагласно одредбама члана 60. Закона о 
јавним путевима, плаћају накнаду за 
коришћење тог земљишта. 
 

Члан 22. 
 

(1) Накнада из члана 21. ове одлуке 
обрачунава се по квадратном метру 
површине земљишта које се даје у 
закуп или коришћење и плаћа се 
једнократно за текућу годину, прије 
издавања рјешења, а за сваку наредну 
годину, до 30. јуна те године.  
 

Члан 23. 
 

(1) Висина накнаде по квадратном метру 
земљишта, у зависности од намјене, 
односно за шта се земљиште користи, 
износи: 

 прилаз паркиралишту  1,80 КМ/м
2
, 

 прилаз аутосервису    1,80 КМ/м
2
, 

 прилаз угоститељском и 
трговачком објекту      1,80 КМ/м

2
, 

 прилаз објектима за остале 
пословне сврхе          3,60 КМ/м

2
, 

 индивидуалне прилазе 0,90 
КМ/м

2
, 

 пољопривредне сврхе  0,06 
КМ/м

2
. 

(2) Висина накнаде по дужном метру 
цјевовода и кабловских водова, у 
зависности од намјене, износи: 

 за телекомуникационе и 
електричне каблове   0,90 КМ/м

1
, 

 за цјевоводе до 111 мм промјера
 1,20 КМ/м

1
, 

 за цјевоводе већег промјера  1,80 
КМ/м

1
. 

 
Члан 24. 

 
(1) Висина накнаде коју корисник плаћа 

утврђује се уговором о закупу, 
закљученим између општине Лопаре и 
корисника земљишта. 

(2) Уговор мора да садржи: ознаку 
уговорних страна, површину земљишта 
које је предмет уговора, висину 
накнаде, вријеме на које се закључује 
уговор, начин плаћања накнаде, 
отказни рок и друге одредбе. 

 
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 25. 

 
(1)  Ступањем на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о регулисању висине 
накнаде за локацију и изградњу 
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објеката у заштитном појасу пута који 
се прикључује на локалне и 
некатегорисане путеве („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 6/99 и 
2/04). 
 

Члан 26. 
 

(1) Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у Службеном 
гласнику општине Лопаре. 

 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1/21       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 02.04.2012.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
_______________________________________ 
2. 
 
         На основу члана 20. Закона о јавним 
путевима – Пречишћени текст („Службени 
гласник РС“, број: 16/10), члана 14. алинеја 10. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 
и 118/05) и члана 16. и 29. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05), Скупштина општине Лопаре на 
сједници одржаној 02.04.2012. године,  
донијела је 
 

О Д Л У К У 
о управљању, одржавању и заштити 
локалних и некатегорисаних путева 

и улица у насељима на подручју  
општине Лопаре 

 
 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком уређује се управљење, 
одржавање, заштита и финансирање локалних 
и некатегорисаних путева и улица у насељима 
на подручју општине Лопаре. 
 

Члан 2. 
 

Поједини појмови коришћени у овој одлуци 
имају следеће значење: 

- „локални пут“ је јавни пут који 
повезује територије двије или више 
општина или насељена мјеста на 
подручју једне општине или који је 
од значаја за саобраћај на 
територији општине; 

- „некатегорисани пут“ је површина 
која се користи за саобраћај по ма 
ком основу и која је доступна већем 

броју разних корисника (сеоски, 
пољски и шумски путеви, путеви на 
насипима за одбрану од поплава, 
простор око објеката - бензинских 
пумпи и аутобуских станица, 
паркиралишта, путеви у приватном 
власништву и слично); 

- „улица“ је дио пута у насељеном 
мјесту, у правилу са тротоаром и 
ивичњаком, поред које се најмање 
с једне стране налазе редови кућа 
или група зграда; 

- „насеље“ је простор на коме се 
редови или групе зграда налазе с 
једне или с обје стране пута, дајући 
му изглед улице и чије су границе 
означене саобраћајним знацима за 
обиљежавање насељених мјеста, а 
које одређује надлежни орган; 

- „путни појас“ је земљишни појас 
са обје стране пута ширине 
најмање један метар мјерено од 
линије која спаја крајње тачке 
попречног профила пута; 

- „заштитни појас јавног пута“ је 
земљиште поред јавног пута, 
мјерено од спољне ивице путног 
појаса, чије је коришћење 
ограничено ради спречавања 
штетних утицаја за несметано и 
безбједно одвијање саобраћаја; 

- „труп пута“ чине: доњи строј пута 
(насипи, усјеци, засјеци, објекти, 
постројења и уређаји за 
одводњавање пута и заштиту пута 
од површинских и подземних вода 
и сл.) и горњи строј пута (коловозна 
конструкција, ивичне траке – 
ивичњаци, риголи, банкине, берме, 
раздјелне траке и сл.). 

 
Члан 3. 

 
    Коловози улица у насељима кроз које 
пролазе магистрални и регионални путеви и 
хоризонтална сигнализација на њима сматрају 
се дијеловима тих путева. 
 

Члан 4. 
 

         Локални и некатегорисани путеви и улице 
у насељу, као јавне површине, су од општег 
значаја за саобраћај и исте свако може 
слободно да користи под условима одређеним 
законом и одлукама Скупштине Општине. 
 

Члан 5. 
 

     Јавни пут мора бити оспособљен да 
поднесе осовинско оптерећење од најмање 6,0 
тона по осовини. 
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II - УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА 
 

Члан 6. 
 

     Управљање, грађење, одржавање и 
заштиту мреже локалних и некатегорисаних 
путева и улица у насељу врши 
Административна служба путем Одјељења за 
просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове (у даљем тексту: надлежни општински 
орган). 
 

Члан 7. 
 

   Одјељење за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове у склопу својих 
надлежности врши следеће послове: 

1. издаје сагласност за постављање 
објеката у заштитни појас локалног и 
некатегорисаног пута и улице; 

2. издаје сагласност за постављање 
инсталација у локални и 
некатегорисани пут и у заштитни појас 
пута и улице; 

3. издаје сагласност за прикључење 
прилазног пута на локални и 
некатегорисани пут и улицу; 

4. издаје сагласност за постављање 
натписа поред локалних и 
некатегорисаних путева и улица у 
насељу; 

5. води евиденцију о техничким подацима 
и стању локалних и некатегорисаних 
путева и улица. 

   Против управних аката из става 1. овог 
члана, а који се односе на локалне и 
некатегорисане путеве, може се поднијети 
жалба надлежном министарству Владе 
Републике Српске. 
        Против управних аката из става 1. овог 
члана, а који се односе на улице у насељеним 
мјестима, може се поднијети жалба Начелнику 
општине. 
 
III - ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА 
 

Члан 8. 
 

  Послови одржавања локалних и 
некатегорисаних путева и улица у насељу, као 
и објеката на њима су: 

1. планирање одржавања и мјере 
заштите путева и улица, објеката и 
саобраћаја на њима; 

2. редовно, ванредно и зимско 
одржавање путева, улица и објеката; 

3. уступање радова редовног, ванредног 
и зимског одржавања путева, улица и 
објеката; 

4. планирање, стручни надзор и контрола 
извођења радова одржавања путева, 
улица и објеката; 

5. одлучивање о коришћењу путног 
земљишта и обављању пратећих 
дјелатности на путевима и улицама; 

6. осигурање уклањања оштећених и 
напуштених возила и других ствари са 
путева и улица; 

7. обавјештавање јавности о стању 
проходности путева, ванредним 
догађајима и метеоролошким  
условима значајним за одвијање 
саобраћаја; 

8. вођење евиденције о путевима и 
улицама; 

9. остали послови који омогућавају 
несметан и безбједан саобраћај на 
путевима и улицама. 

 
Члан 9. 

 
       Основни технички услови за редовно и 
ванредно одржавање путева, улица и објеката, 
обављење сталног надзора над стањем јавних 
путева, улица и објеката, као и услови које 
мора испуњавати извођач који се бави 
одржавањем и заштитом путева, улица и 
објеката утврђени су Правилником о 
одржавању јавних путева, улица и објеката 
кога доноси Начелник општине. 
Одржавање локалних и некатегорисаних 
путева, као и улица у насељима, врши се у 
складу са расположивим финансијским 
средствима предвиђеним Програмом 
заједничке комуналне потрошње који усваја 
Скупштина општине. 
 

Члан 10. 
 

        Радови на одржавању локалног, односно 
некатегорисаног, пута по правилу се изводе 
тако да се не обуставља саобраћај на 
предметном путу. 
     Изузетно, ако се радови на одржавању 
локалног и некатегорисаног пута и улице не 
могу извести без обуставе саобраћаја, 
надлежни општински орган, по претходно 
прибављеном мишљењу надлежног органа 
Министарства унутрашњих послова, ће 
донијети рјешење о обустави саобраћаја у 
којем ће утврдити којим ће се другим путем, 
односно улицом, одвијати саобраћај и под 
којим условима. 
        У случају обуставе саобраћаја надлежни 
општински орган је дужан да о томе, најмање у 
року од 48 сати прије почетка обуставе 
саобраћаја, обавијести кориснике путева и 
улица путем средстава јавног информисања. 
 
IV - ЗАШТИТА ПУТЕВА И УЛИЦА 
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Члан 11. 
 

         Под заштитом путева и улица у смислу 
ове одлуке подразумијева се нарочито: 

1. заштита од оштећења трупа пута и 
улице; 

2. заштита путних и грађевинских 
објеката и опреме пута и улице; 

3. заштита саобраћајне сигнализације; 
4. контрола тежине, осовинског 

оптерећења и димензија возила и 
терета приликом обављања ванредног 
превоза; 

5. спречавање бесправне изградње у 
трупу и заштитном појасу пута и улице; 

6. обавјештавање корисника јавних 
путева о стању и проходности путева и 
улица. 

 
Члан 12. 

 
         Возила са гусјеницама, као и друга 
возила која могу оштетити коловоз, могу 
саобраћати на локалним и некатегорисаним 
путевима и улицама у насељу са асфалтним 
коловозима само под условом да су иста 
опремљена одговарајућим заштитним 
облогама на гусјеницама. 
 

Члан 13. 
 

        На локалним и некатегорисаним путевима 
и улицама у насељу се могу стицати права 
служности за постављање канализације, 
водовода, електричних, телефонских и 
сличних инсталација, с тим да коришћење не 
омета саобраћај на путу и не угрожава 
стабилност пута, безбједност и режим 
саобраћаја на путу. 
          Сагласност за постављање инсталација 
из претходног става у пут и у заштитни појас 
пута издаје надлежни општински орган. 
 

Члан 14. 
 

        За употребу и коришћење локалних и 
некатегорисаних путева и улица у насељу 
прописују се накнаде, и то: 

1. за ванредни превоз; 
2. за изградњу објеката у заштитном 

појасу пута и улице; 
3. за постављање натписа у 

заштитном појасу пута и улице; 
4. за коришћење земљишта које 

припада појасу локалних и 
некатегорисаних путева и 
прикључење прилазног пута на 
локални и некатегорисани пут и 
улицу. 

 
 

1. ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ 
 

Члан 15. 
 

   Ванредном употребом локалног и 
некатегорисаног пута и улице у смислу ове 
одлуке сматра се ванредни превоз возилима 
која прекорачују дозвољену масу, осовинско 
оптерећење или димензије. 
       Возило може вршити ванредни превоз 
само на основу рјешења о дозволи ванредног 
превоза. 

 
Члан 16. 

 
      Рјешење о дозволи ванредног превоза 
издаје надлежни општински орган.  
Рјешењем из претходног става одређују се 
начин и услови ванредног превоза за сваки 
наредни превоз. 
         Изузетно од претходног става рјешење о 
дозволи ванредног превоза може се издати и 
за превоз терета који се врши континуирано, а 
најдуже за годину дана. 
 

Члан 17. 
 

         Накнаде за ванредне превозе обрачунава 
и наплаћује надлежни општински орган 
приликом издавања рјешења којим се 
дозвољава ванредни превоз (дозвола за 
ванредни превоз), а плаћа их превозник у 
корист Буџета општине Лопаре унапријед. 
       Против рјешења из претходног става може 
се изјавити жалба начелнику општине. 
 

Члан 18. 
 

           Накнаде евентуалне штете на локалним 
и некатегорисаним путевима, улицама и 
путним објектима настале у вези са ванредним 
превозом, те трошкове предузимања посебних 
мјера, дужан је платити превозник, на основу 
испостављених рачуна, односно стварних 
трошкова насталих на санацији утврђене 
штете. 
 

Члан 19. 
 

      Предузећа и самостални предузетници, 
који по уговору одржавају локалне и 
некатегорисане путеве и улице, ослобађају се 
плаћања накнада за ванредне превозе у 
случајевима када својим возилима, искључиво 
за потребе одржавања ових путева, врше 
превоз сопствених или узетих у закуп 
грађевинских и других машина, опреме и 
материјала. 
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2. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА У 
ЗАШТИТНОМ ПОЈАСУ ПУТА 

                   И УЛИЦЕ 
 

Члан 20. 
 

       Изградња објеката у заштитном појасу 
локалног и некатегорисаног пута и улице, као и 
пута који се прикључује на јавни пут, може се 
дозволити изузетно, у складу са  законом о 
јавним путевима и овом одлуком, уз накнаду. 
Одобрење из претходног става за изградњу 
објеката у заштитном појасу пута и улице 
издаје надлежни општински орган у форми 
рјешења. 
 

Члан 21. 
 

         За прибављање одобрења из члана 20. 
ове одлуке физичка и правна лица подносе 
захтјев Одјељењу за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове Администра-
тивне службе општине Лопаре. 
  Уз захтјев се прилаже следећа 
документација: 

- урбанистичко-технички услови за 
изградњу предметног објекта, 

- накнада која зависи од врсте радова, 
односно врсте објеката који се  граде у 
путном појасу. 

      Документацију из претходног става 
физичка и правна лица обезбјеђују о свом 
трошку. 
 

3. ПОСТАВЉАЊЕ НАТПИСА У 
ЗАШТИТНОМ ПОЈАСУ ПУТА 

                   И УЛИЦЕ 
 

Члан 22. 
 

      Рекламни панои, рекламне заставе, 
заставе са натписом и други натписи (у даљем 
тексту: натписи), којима се рекламирају 
пословни објекти, производи, услуге и слично, 
могу се постављати поред локалних и 
некатегорисаних путева и улица у насељу на 
прегледном дијелу пута или улице са десне 
стране коловоза у правцу вожње на одстојању 
од најмање 0,5 м између спољне ивице 
коловоза, односно уређене пјешачке стазе - 
тротоара, и лијеве спољне ивице плоче 
натписа. 
 

Члан 23. 
 

          Натписи не смију заклањати саобраћајни 
знак, односно умањивати видљивост 
саобраћајног знака, нити својим изгледом, 
бојом, обликом и текстом бити слични неком 
саобраћајном знаку, нити скретати пажњу 
учесника у саобраћају тако да доводе у 

опасност безбједност саобраћаја. 
 

Члан 24. 
 

     Натписи се постављају на слободно 
стојећим носачима. Висина доње ивице плоче 
натписа износи најмање 2,2 м, рачунајући од 
коте површине коловоза. 
Натписи се могу постављати и на путним 
објектима. 
 

Члан 25. 
 

           Материјали од којег су израђени натписи 
не смију рефлектовати свјетлост нити у 
натписима смије преовладавати црвена боја. 
Текст натписа мора бити кратак. 
 

Члан 26. 
 

      Натписи се постављају на основу 
одобрења надлежног општинског органа.  
Уз захтјев за издавање одобрења за 
постављање натписа подноси се техничка 
документација која садржи нацрт натписа, 
спецификацију материјала, приказ натписа у 
природној боји и нацрт рјешења натписа, те 
доказ о ријешеним имовинско-правним 
односима на земљишту или објектима у оквиру 
зоне у којој се поставља натпис. 
 

Члан 27. 
 

          Накнаду за постављање и коришћење 
натписа утврђује рјешењем надлежни 
општински орган којим се даје сагласност за 
постављање натписа у заштитном појасу 
локалног и некатегорисаног пута или улице у 
насељу. 
 

Члан 28. 
 

         Власник, односно корисник, натписа 
дужан је о свом трошку одржавати натпис и 
исти држати у уредном стању. 
У случају непоштовања одредбе из претходног 
става натпис ће уклонити надлежни општински 
инспектор, на терет власника, односно 
корисника, уз претходно упозорење 
власнику/кориснику да натпис доведе у уредно 
стање. 
 

4. КОРИШЋЕЊЕ ПУТНОГ 
ЗЕМЉИШТА И ЗЕМЉИШТА У 
ЗАШТИНОМ ПОЈАСУ ПУТА И 
УЛИЦЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ 
ПРИЛАЗНОГ ПУТА НА ЛОКАЛНИ 
ПУТ 

Члан 29. 
 

         Под земљиштем које припада јавним 
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путевима (локалним и некатегорисаним и 
улицама), из члана 1. ове одлуке, 
подразумијева се земљиште у државној 
својини са обје стране пута, односно улице 
(путни појас). 
Осим објеката који служе саобраћају у 
заштитном појасу јавних путева и улица се не 
могу градити објекти као што су стамбене, 
пословне, помоћне и сличне зграде, бунари, 
резервоари, септичке јаме и други објекти на 
одређеној удаљености од тих путева, и то: 

- ширина заштитног појаса пута у коме 
не могу да се отварају рудници, 
каменоломи и граде кречане и циглане, 
подижу индустријске зграде, 
постројења и депоније отпада и смећа 
као и слични објекти износи 20 метара; 

- ширина заштитног појаса пута у коме 
не могу да се подижу далеководи и 
стубне трафостанице износи код 
паралелног вођења најмање 10 
метара, а код укрштања далековода са 
локалним и некатегорисаним путем 
најмање висину стуба далековода, 
односно стубне трафостанице; 

- ширина заштитног појаса пута у коме 
не могу да се подижу непокретна 
културна добра износи 10 метара; 

- ширина заштитног појаса пута у коме 
не могу да се граде стамбене, 
пословне, помоћне и сличне зграде, 
копају бунари, резервоари, септичке 
јаме и слично износи 5 метара. 

           Растојања одређена у претходном ставу 
рачунају се од спољне ивице путног појаса, а 
примјењују се и у насељеном мјесту, осим 
када је регулационим планом, урбанистичким 
пројектом или планом парцелације другачије 
одређено. 
 

Члан 30. 
 

        Изузетно, правна и физичка лица могу 
користити земљиште из члана 29. за: 

- прилаз паркиралишту; 
- прилаз аутосервису; 
- прилаз угоститељском и трговачком 

објекту; 
- прилаз објекту за остале пословне 

сврхе; 
- цјевоводе и кабловске водове; 
- индивидуалне прилазе; 
- пољопривредне сврхе. 

      Правна и физичка лица која користе 
земљиште из члана 29., сагласно одредбама 
члана 60. Закона о јавним путевима, плаћају 
накнаду за коришћење тог земљишта. 
         Висина накнаде коју физичко и правно 
лице плаћа утврђује се рјешењем о закупу - 
коришћењу земљишта. Форма и садржај 
рјешења мора бити у складу са законом о 

општем управном поступку. Рјешење посебно 
мора да садржи и следеће елементе: 

1. површину земљишта, 
2. намјену земљишта, 
3. висину накнаде, 
4. период коришћења земљишта, 
5. начин и рок плаћања накнаде из ове 

одлуке, 
6. отказни рок, 
7. остале одредбе у зависности од 

конкретног случаја. 
         Отказни рок не може бити краћи од 15 
дана нити дужи од шест мјесеци. 
 

Члан 31. 
 

        Ради заштите локалног пута и путних 
објеката може се забранити коришћење 
постојећих прикључака под условом да постоји 
могућност коришћења другог прикључка. 
Ако се пут налази у таквом стању да се на 
њему не може вршити саобраћај или би 
саобраћај појединих врста возила наносио 
штету путу и путним објектима или ако се 
радови на реконструкцији и одржавању пута не 
могу извести без обустављања саобраћаја, 
или ако други разлози безбједности саобраћаја 
то захтијевају забраниће се саобраћај на 
цијелом путу или појединим његовим 
дијеловима. 
         Забрану из претходног става проводи 
надлежни општински орган.  
          Општа забрана саобраћаја на локалном 
путу може бити само привремена, а забрана 
саобраћаја за поједине врсте возила може 
бити привремена или стална. 
       Забрана саобраћаја мора се благовремено 
објавити путем средстава јавног информисања 
и означити одговарајућим саобраћајним 
знацима на путу, с тим да се предузму и друге 
потребне мјере обезбјеђења. 
 

Члан 32. 
 

       Ограде и засади поред пута и улица 
подижу се тако да не ометају прегледност пута 
и улица и не угрожавају безбједност 
саобраћаја. 
         Ширина заштитног појаса поред локалних 
и некатегорисаних путева у коме не могу да се 
подижу ограде од чврстог материјала, живе 
ограде и засади износи 3,0 м, рачунајући од 
спољне ивице путног појаса. 
    Жива ограда се сасијеца тако да 
максимална висина износи до 90 цм. 
Висока стабла и растиње који нису на 
прописаној удаљености од спољне ивице 
путног појаса морају се уклонити, а остали 
поткресати на максималну висину од 5,0 м. 
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Члан 33. 
 

           Власници или корисници парцела које 
се граниче са локалним и некатегорисаним 
путевима дужни су да уредно одржавају 
заштитни појас пута, да сијеку растиње, да 
косе траву, чисте одводне канале, као и да 
одржавају пропусте на прикључењима на 
локалне и некатегорисане путеве. 
 
V-ФИНАНСИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА 
 

Члан 34. 
 

    Средства за финансирање путева 
обезбјеђују се путем: 

1. Буџета Републике и Општине, 
2. прихода остварених од пратећих 

дјелатности, 
3. кредитних средстава, 
4. концесија, 
5. домаћих и страних улагања, 
6. донаторства, 
7. осталих прихода остварених посебним 

прописом. 
 

         VI - НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ 
ОДЛУКЕ 
 

Члан 35. 
 

              Инспекцијски надзор над спровођењем 
ове одлуке врше надлежни општински 
инспектори, као и други контролни органи у 
складу са законом. 
 
VII- КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 36. 
 

         Новчаном казном од 500,00 до 5.000,00 
КМ казниће се за прекршај правно лице ако: 

1. саобраћа на локалним и 
некатегорисаним путевима и улицама у 
насељу са асфалтним коловозима 
возилима без пумпаних гума или 
возилима са гусјеницама без 
прописаних облога (члан 12.); 

2. поставља инсталације у пут и заштитни 
појас пута супротно одредбама члана 
13.; 

3. у заштитном појасу локалног и 
некатегорисаног пута и улице гради 
објекте и изводи друге радове, 
супротно одредбама члана 20.; 

4. поставља натписе поред пута и улице 
противно прописаним условима о 
постављању (члан 22., 23., 24. став 1. и 
25.);  

5. поставља натписе поред пута и улице 
без одобрења надлежног општинског 
органа (члан 26. став 1.); 

6. не плаћа накнаду за коришћење 
земљишта које припада локалним 
путевима (члан 30. став 2.); 

7. у заштитном појасу локалног и 
некатегорисаног пута поставља ограде 
и засаде, односно не одржава живу 
ограду и висока стабла, у складу са 
одредбама члана 32.  

         За прекршаје из претходног става овог 
члана казниће се одговорно лице у правном 
лицу новчаном казном у износу од 300,00 до 
2.500,00 КМ, а физичко лице новчаном казном 
од 100,00 до 1.500,00 КМ. 
 
VIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ                 
                     ОДРЕДБЕ 
 

Члан 37. 
 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје 
да важи Одлука о изградњи, 
реконструкцији и одржавању 
некатегорисаних путева на подручју 
општине Лопаре ("Службени гласник 
општине Лопаре", број: 1/02 и 2/04). 
 

Члан 38. 
 

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

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1/22      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 02.04.2012.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 

 
3. 
        На основу члана 1 и 2 Закона о 
Комуналним таксама (“Службени гласник 
Републике Српске” број:   4/2012) и члана 29. 
Статута општине Лопаре (“Службени гласник 
општине Лопаре “број:4/05) скупштина 
општине Лопаре на сједници одржаној дана 
02.04.2012. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
 

Члан 1. 
 

           Комуналне таксе се плаћају за 
кориштење предмета и услуга који су утврђени 
тарифом комуналнух такса која је саставни дио 
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ове Одлуке, а у складу са одредбама Закона о 
комуналним таксама. 
Комуналне таксе су приход буџета јединица 
локалне самоуправе 
 

Члан 2. 
 
          Обвезник комуналне таксе је корисник 
права, предмета и услуга за чије је кориштење 
прописано плаћање таксе.. 

Таксена обавеза настаје даном почетка 
коришћења  права, предмета и услуга за чије 
је коришћење прописано плаћање комуналне 
таксе. 

 
Члан 3. 

 
Правно лице и предузетник који 

обавља дјелатност на основу одобрења 
надлежног органа дужан је да на улазу у сваки 
пословни простор гдје обавља дјелатност 
исталне пословно име. 

Пословним именом  сматра се сваки 
истакнути назив или име које упућује на то да 
правно или физичко лице обавља дјелатност. 

Пословно име из овог члана идентично 
је називу или имену садржаном у одобрењу 
надлежног органа. 

Ако се на једном објекту  налази више 
истакнутих пословних имена истог обвезника 
такса се плаћа само за једно пословно име. 

Пословно име истиче се најкасније 
даном почетка обављања дјелатности. 

 
Члан 4. 

 
Од плаћања комуналне таксе 

ослобађени су поред институција наведених у 
члану 8. Закона о комуналним таксама и лица 
којима је рјешењем надлежног органа 
признато својство члана породице погинулих, 
умрлих, несталих и заробљених бораца, РВИ и 
цивилне жртве рата 

Лица којима је рјешењем надлежног 
органа признато својство члана породице 
погинулих, умрлих, несталих и заробљених 
бораца, РВИ и цивилне жртве рата оствараују 
право на ослобађање када на основу 
појединачног захтјева обвезника, а прије 
истека рока за пријављивање односно 
плаћање таксене обавезе, Одјељење за 
просторно уређење и стамбено комуналне 
послове административне службе општине 
Лопаре своје рјешење о ослобађању од 
плаћања таксе достави Пореској управи 
Републике Српске.  
 

Члан 5. 
Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове појединачним 
рјешењем на захтјев обвезника утврђује 

обавезу плаћања комуналне таксе из члана 3. 
став 1. тачка а) до з) Закона о комуналним 
таксама.. 

 Против рјешења из предходног става 
обвезник може изјавити жалбу Начелнику 
општине у року и на начин прописан Законом о 
опште управном поступку. 

 
Члан 6. 

 
Поступак утврђивања, контроле и 

наплате комуналне таксе за истицање 
пословног имена правног лица или 
предузетника на пословним просторијама 
спроводи у складу са прописима којима се 
утврђује порески поступак. 

Обвезник комуналне таксе из става 1. 
овог члана дужан је пријавити таксену обавезу 
најкасније до 31 марта текуће године, а уплату 
извршити најкасније до 30 јуна текуће године. 

Обвезник који у току године региструје 
дјелатност за коју се плаћа комунална такса 
(истицање пословног имена правног лица или 
предузетника на пословним просторијама) 
дужан је у року од 15 дана од дана почетка 
обављања дјелатности пријавити таксену 
обавезу сразмјерно броју мјесеци до краја 
календарске године и уплатити утврђени износ 
таксе најкасније до краја године. 

Порески овезник који одјави дјелатност 
у току године, а платио је комуналну таксу у 
складу са ставом 2 овог члана има право на 
поврат више уплаћеног износа таксе 
сразмјерно броју мјесеци до краја календарске 
године у складу са прописима којима се 
уређује порески поступак. 
 

Члан 7. 
 

           Саставни дио ове одлуке је тарифа 
комуналних такса које плаћају таксени 
обвезници на подручју општине Лопаре. 
 

Члан 8. 
 

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

Члан 9. 
 

            Даном ступања на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о комуналним 
таксама број:01/1-65/06 од 30.03.2006. године 
(“Службени гласник општине Лопаре”број 
2/06), Одлука о измјенама и допунама Одлуке 
о комуналним таксама број:01/1-174/08 од 
11.06.2008.године (“Службеном гласнику 
општине Лопаре” број 7/08) Одлука о 
комуналним таксама број.01/1-022-1/9 од 
11.02.2010 године (“Службени гласник општине 
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Лопаре” број 1/10. 
 
 

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

 
 

Број: 01/1-022-1/23            ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 02.04.2012.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________  

                
 

ТАРИФА 
комуналних такса које плаћају таксени 

обвезници на подручју општине Лопаре 
 

Тарифни број 1. 
 

           За приређивање музичког програма уживо у угоститељским објектима на име комуналне таксе 
плаћа се дневно: 10,00КМ. 
 
НАПОМЕНА: 
-Под угоститељским објектима у смислу овог Тарифног броја подразумијевају се како сами пословни 
локали (кафане, гостионице, ресторани, клубови, просторије друштвених организација и сл. тако и 
истурена пословна мјеста баште, терасе и сл.). 
-Такса по овом Тарифном броју плаћа се унапријед тако што је таксени обвезник дужан да надлежном 
органу (Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове) пријави, на основу 
потписаног уговора, кориштење музике прије њеног почетка рада, након чега ће Одјељење својим 
рјешењем одредити рокове приређивања музике о обрачунати висину комуналне таксе.  
 
 

Тарифни број 2. 
 

           За кориштење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне 
сврхе плаћа се и то за: 
 

а/Заузимање јавне површине за продају сладоледа, сјеменки, кикирикија, кестења 
и сл.(дневно по 1м

2
) 

0.50 КМ/м
2
  

  

ц/постављање столова испред угоститељских радњи, кафана и посластичарница 
за 1 сто (мјесечно) 

3.00 КМ 

д/постављање реквизита (забавне радње) које се врше од мјеста до мјеста по 
реквизиту 

50.00 КМ 

е/одлагање и држање грађевинског и другог материјала за1м
2 
(мјесечно) 5.00 КМ 

ф/за прекопавање улице, тротоара, зелене површине по 1м
1
 2.00 КМ 

г/за остало заузимање јавне површине за привремену употребу 1м
2
 (дневно) 1.00 КМ 

 
НАПОМЕНА: 
-Простор се може заузети за најмање 2м

2
 и временски најмање за 1 мјесец. 

-Таксу из овог Тарифног броја ( која је дефинисана и у одлуци о комуналном уређењу насеља на 
територији општине Лопаре) плаћа закупац приликом подношења захтјева за привремено заузимање 
јавне површине. Висину таксе обрачунава и наплаћује Одјељење за просторно уређење и стамбено 
комуналне послове надлежан за издавање одобрења за привремено запремање јавне 
површине.Зузимање тротоара није дозвољено. 
-Такса која је дефинисана овом Тарифом не плаћа се и по Одлуци о комуналном уређењу насеља на 
територији општине Лопаре. 
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-Такса се плаћа по сваком цијелом или започетом м
2
 заузетог простора. 

 
Тарифни број 3. 

 
             За кориштење апарата за музику и друштвене игре у угоститељским и другим 
објектима, држалац апарата без обзира у чијем су власништву плаћа по једном комаду и то за: 
 

1. за музичке апарате-џубокс (годишње) 50,00 КМ 

електронске уређаје за игре на срећу и то: 
2.Покер апарати и остали електронски апарати за игре на срећу у радњама, 
плаћају власници радње годишње и то: до 5 апарата 150КМ по једном 
апарату, а преко 5 апарата (за сваки следећи)100КМ по једном апарату  

 

3.Апарати за игру (флипери,стони ногомет, видео игру и сл.) годишње по 
апарату 

50,00 КМ 

4.Остала слична средства за игру на срећу годишње по апарату  50,00 КМ 

5.билијар 1 комад, годишње 100,00 КМ 

6.електронски рулет, годишње 3.000,00 КМ 

7.интернет клуб (без обзира на број рачунара), годишње 50,00КМ 

 
НАПОМЕНА: 
-Обвезници таксе за држање карата за игру дужни су сваки комплет карата регистровати код 
Пореске управе 
-ако у току године обвезници на које се односе одредбе из овог тарифног броја смање или 
повећају број апарата, плаћају таксу за текућу годину прерачунату сразмјерну броју започетих 
мјесеци рада у току календарске године.Све промјене у току календарске године као и почетак 
и одјаву обвезници су дужни пријавити у року од 15 дана од наступања промјене (одјељењу за 
просторно уређење и стамбено комуналне послове које ће издати рјешење и обрачунати 
висину таксе) у противном такса се има уплатити за цијелу годину. 
 

Тарифни број 4. 
 

За кориштење површина за привремену употребу (покретни бифеи, грилови, 
презентације и сл) плаћа се дневно: 

 

30,00 КМ 

 
НАПОМЕНА:  
-Такса из овог Тарифног броја плаћа се унапријед (приликом подношења захтјева за заузимање јавне 
површине) за одобрени период, Одјељењу за просторно уређње и стамбено комуналне послове. 

 
Тарифни број 5. 

 
             За сваку истакнуту фирму, рекламну ознаку или натпис којим се означава да одређено правно 
или физичко лице обавља одређену дјелатност плаћа се комунална такса у годишњем износу и то: 
Обвезници из овог тарифног броја дужни су пријавити обављање дјелатности Пореској управи  
 
1.ПРЕДУЗЕЋА 
 

а) Велико предузеће производно -сједиште 0,00 КМ 

б) Велико предузеће непроизводно -сједиште 500,00 КМ 

в) Средње предузеће производно-сједиште (од 50-249 радника) 0,00 КМ 

г)Средње предузеће непроизводно-сједиште  300,00 КМ 

д)Мало предузеће производно -сједиште (до 49 радника) 0,00 КМ 
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е)Сва остала мала предузећа -сједиште (која запошљавају до 49 радника ) 150,00 КМ 

ж)представништва предузећа, консигнациона складишта и пословне јединице 
предузећа чије је сједиште ван општине Лопаре 

150,00 КМ 

з)Спортске кладионице       1.500.00 KM 

и)уплатна мјеста спортских кладионица (по рјешењу за рад) 800,00 КМ 

НАПОМЕНА:  
Ако се на једном објекту налази више истакнутих пословних имена исто обвезника такса се 
плаћа само за једно пословно име. 
 
2.БАНКЕ 
 

Сједиште 1.200.00 КМ 

Филијале 1.200.00 КМ 

Експозитуре,агенције, пословнице и микро кредитне организације 1.200.00 КМ 

Шалтери 800.00 КМ 

Мјењачнице 300.00 КМ 

 
3. ОСИГУРАВАЈУЋА ДРУШТВА 
 

Сједиште 1.200.00 КМ 

Филијале 1.200.00 КМ 

Експозитуре,агенције, пословнице 1.200.00 КМ 

Шалтери 800.00 КМ 

 
4.ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ -сједиште фирме 
 

ТВ станице 1.000.00 КМ 

Радио станице 500,00 КМ 

Издавање грам. Плоча, компакт дискова, трака са музичким и другим записима 300.00 КМ 

Новинско-издавачка дјелатност 150.00 КМ 

 
5.ТРГОВИНСКИ ОБЈЕКТИ 
 

 
Стовариште грађевинског материјала 

700.00 КМ 

Продавнице намјештаја 150.00 КМ 

Продавнице аутомобила 700.00 КМ 

Аутоотпади 500.00 КМ 

Продавнице производа од злата и др.плем.метала -златаре 200.00 КМ 

Промет секундарним сировинама 0,00 КМ 

самопослуге 200.00 КМ 
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Продавнице мјешовите робе-маркети, комисиони (објекти у оквиру 
регулационог плана, Прибој центар – мост код воденице Делића до 
моста испод цркве), Корај (од сушаре воћа до основне школе) 

150.00 КМ 

Остале продавнице мјешовите робе-маркети, комисиони (на селу) 75.00 КМ 

Продавница пољопривредне механизације и резервних дијелова за 
исту 

100.00 КМ 

Продавница погребне опреме 150.00 КМ 

Књижаре и папирнице 150.00 КМ 

Тезге за промет воћа и поврћа 100.00 КМ 

Цвијећаре, продавнице текстила, обуће парфимерије и сл. 150.00 КМ 

Пољопривредне апотеке, биљне апотеке и рибарнице 150.00 КМ 

Здравствене апотеке, ветеринарске,  400.00 КМ 

Уплатна мјеста лутрије 200.00 КМ 

Остале не поменуте трговинске дјелатности 150.00 КМ 

 
6.ЗАНАТСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

Пекарске радње 100.00 КМ 

Производња алкохола и безалкохолних пића 300.00 КМ 

Производња кора за питу и корнета 80.00 КМ 

Пржионица кафе 150.00 КМ 

Зидари,тапетари,фасадери,керамичари,водоинсталатери,електроинсталатери 
инсталатери централног гријања, молери,паркетари и сл. 

150.00 КМ 

Израда бетонске галантерије 100,00 КМ 

Клаонице 100.00 КМ 

Рибњаци 00.00 КМ 

Производња и откуп млијешних производа, сточне хране 80.00 КМ 

Фризерски салони, хемијске чистионе 80.00 КМ 

Фотографи,стаклорезци 100.00 КМ 

Каменорезци 100.00 КМ 

Обућари,кројачи, воскари, сајџије, ковачи и остали стари занати 0.00 КМ 

Столарске радионице 100.00 КМ 

Фитнес и трим сале 80.00 КМ 

Технички преглед возила 500.00 КМ 
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Ауто-школе, перионице, вулканизерске радње, лијепљење и протект гума  150.00 КМ 

Сервис моторних тестера 100.00 KM 

Сточне и друге пијаце  100.00 KM 

Остале услужно занатске радње 100.00 KM 

Штампарије 150.00 KM 

Аутопревозници ,превоз лица у линијском и ванлинијском саобраћају, тахи 
превоз, шлеп служба, услуге грађевинском механизацијом, аутолимари, 
аутомеханичари и остале сличне дјелатности 

100.00 КМ 

 
7. УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ 
 
 

Ноћни клубови, казина и угоститељски објекти који по опису дјелатности пружају 
услуге забаве (ноћни бар, кабаре бар, дансинг бар) осим диско бара 

3.000.00 КМ 

Диско бар 1.000.00 КМ 

Хотели 500.00 КМ 

Мотели 250.00 КМ 

Угоститељске радње, пицерије и други објекти у којима се точи алкохол (до 50 
сједишта) 

150.00 КМ 

Угоститељске радње, пицерије и други објекти у којима се точи алкохол (преко 50 
сједишта) 

250.00 КМ 

Посластичарнице, ћевабџинице, бурекџинице и други објекти гдје се не точе 
алкохолна пића 

80.00 КМ 

Центри за пружање његе и помоћи 150.00 KM 

 
8. ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 
 

Бензинске пумпе 1.500.00 КМ 

Млинови 0.00 КМ 

Резаре за грађу-бренте 500.00 КМ 

Експлоатација камена, пијеска и шљунка (+о.5КМ по сваком извађеном м
3
 

материјала обрачунава се сваких 6 мјесеци на основу евиденције експлоатације ) 
200.00 КМ 

Послови шпедиције вањске и унутрашње 800.00 КМ 

Љекарске и стоматолошке ординације 200.00 КМ 

Агенције за правну и интелектуалну помоћ, адвокати 200.00 КМ 

Нотари 400,00 КМ 

Књиговодствени сервиси и бирои 300.00 КМ 

Истицање фирме на возилу (возила која служе за потребе снабдијевања робом у 
оквиру регистроване дјелатности, осим превоза робе за властите производе 
индивидуалних пољопривредних произвођача) 

 
30.00KM 
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Тарифни број 6. 
 

           За изградњу грађевинског објекта приликом добијања одобрења за изградњу плаћа се 
комунална такса у одређеном износу и то: 
 

За изградњу управне зграде правног лица 200.00 КМ 

За производне зграде и зграде за пословне сврхе 100.00 КМ 

За изградњу колективних стамбених и стамбено пословних објеката 300.00 КМ 

За изградњу породично стамбене зграде 0.00 КМ 

За изградњу викенд кућа 50.00 КМ 

За изградњу монтажних објеката (киоска и др.) 50.00 КМ 

За изградњу помоћног објекта 30.00 КМ 

За изградњу бензинске пумпе 450.00 КМ 

За изградњу трафо станице, далековода, базне станице и АТЦ 180.00 КМ 

За изградњу тенде испред пословног објекта 50.00 КМ 

За претварање стамбеног у пословни објекат 100.00 КМ 

За изградњу јавних објеката 200.00 КМ 

За изградњу платоа за аутоперионицу 100.00 КМ 

За изградњу радио и ТВ станица 200.00 КМ 

За изградњу свих врста пијаца и сличних објеката 400.00 КМ 

За полагање свих врста каблова 200.00 КМ 

 
НАПОМЕНА: 
 
-Такса по овом тарифном броју плаћа се и за одобрење за адаптацију објекта у висини од 50% износа 
утврђеног овим Тарифним бројем за конкретне врсте објеката. 

 
Тарифни број 7. 

 
              За обављање преноса звука, слике или осталих информација, кабловима, емитовањем 
релејима, предузеће које обавља дјелатност плаћа годишње: 
 

Предајници мобилне телефоније по једном предајнику 3.000.00 КМ 

Пренос звука путем релеја и репетитора по једном предајнику (радио предајник) 500.00 КМ 

Пренос слике путем релеја и репетитора по једном предајнику (ТВ предајник) 1.500.00 КМ 

Кабловска телевизија 1.200.00 КМ 

 
 
             За све постављене каблове на подручју општине Лопаре који служе функционисању фиксне 
телефоније и то : 
 

До 100 прикључака 500.00 КМ 

Од 100 до 500 прикључака 2.000.00 КМ 

Преко 500 прикључака 3.000.00 КМ 
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НАПОМЕНА: 
Ако правно или физичко лице из овог тарифног броја изгради, постави предајник, репетитор или релеј 
или се знатно повећа број прикључака, у првој половини године комуналну таксу плаћа за цијелу 
годину, а ако то уради у другој половини године таксу плаћа за 6 мјесеци. 
Све промјене наступиле у тогу године, а односе се на обвезнике из тарифног броја 7 правно или 
физичко лице дужно је пријавити Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне ослове које 
је надлежно за издавање рјешења и обрачунавање таксе. 
 

Тарифни број 8. 
 

           За привремени боравак у хотелима, мотелима, преноћиштима, камповима и кућној радиности 
корисник услуга плаћа дневно 1.00 КМ, за стране држављане 3.00 КМ. 
 
НАПОМЕНА: 
Наплата таксе из овог Тарифног броја врши се од предузећа, обвезника или физичког лица које се 
бави пружањем услуга и смјештаја у хотелима, мотелима, преноћиштима, камповима и кућној 
радиности. Посебан метод наплате утврдиће се рјешењем за физичка лица која држе одређена 
страна лица као подстанаре (стране држављане, мисије, организације и сл).Обрачун по пријави врши 
Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове. 
 

Тарифни број 9. 
 

За истицање објава и огласи на за то одређеним мјестима плаћа се по једном огласу 1.00 КМ 
Обрачун по пријави врши Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове. 
 
 
 
НАПОМЕНА: 
Такса по овом Тарифном броју не плаћа се на огласе које истиче Центар за културу и информације, 
друштва из области физичке културе, нити на остале огласе и објаве који имају за циљ информисање 
грађана о јавном интересу. 
 

Тарифни број 10. 
 
            За постављање и кориштење рекламних паноа, свијетлећих реклама и слично изван сједишта 
предузећа осим рекламних пано и билборда и сл поред ауто-путева, магистралних и регионалних 
путева плаћа се годишње: 
 

Једнострано 
 
Двострано 

80.00 КМ 
 

100.00 КМ 

Обрачун таксе врши се за сваку започету календарску годину, а на основу одобрења Одјељења за 
просторно уређење и стамбено комуналне послове које својим рјешењем на основу важећих прописа 
издаје одобрење за постављање рекламе. 
 

Тарифни број 11. 
 

             За кориштење слободних површина –јавне површине- за кампове, шаторе или другу 
привремену употребу такса се плаћа дневно у износу од 1.00КМ/м

2
, Такса се плаћа прије издавања 

одобрења за заузимање јавне површине.  
 
 

Тарифни број 12. 
 
             За кориштење уређеног или не уређеног простора (јавна површина) за одржавање вашара , 
зборова, сајмова и слично према дјелатности таксу по збору, вашару или сајму, унапријед прије 
добијања одобрења за рад, а надлежни орган је дужан обрачунати и наплатити таксу: 
 
а) Угоститељски објекти (шатори, покретни објекти-грилови и сл) 
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До 50 м
2 
према дјелатности 50.00 КМ 

Од 50м
2
 до 100м

2
 према дјелатности 100.00 КМ 

Од 100м
2
 до 200м

2
 према дјелатности 150.00 КМ 

Преко 200м
2
 према дјелатности 300.00 КМ 

 
б)трговински објекти 
 

Све врсте трговинских објеката 30.00 КМ 

 
ц)Остало 
 

Продаја сладоледа, кокица и сл. 30.00 КМ 

Велики рингишпил 150.00 КМ 

Мали рингишпил и возићи 50.00 КМ 

Аутодром, балерина и зид смрти 300.00 КМ 

 

Остале забавне игре                                                                                        50,00 КМ 

 
 
4. 
      На основу члана 53.став 6. Закона о 
библиотечкој дјелатности („Службени гласник 
РС“, број: 52/01, 39/03 и 112/08), члана 18. став 
2. Закона о систему јавних служби ("Службени 
гласник РС", број: 68/07), члана 30. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник РС, 
број: 101/04, 42/05 и 118/05), а у вези са 
чланом 29. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре",број: 
4/05 и 12/09) и члана 16. Статута Народне 
библилотеке „Десанка Максимовић“ Лопаре, 
Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана 02.04.2012. године,  д о н о с и  
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о именовању директора Народне 

библиотеке „Десанка Максимовић“  
Лопаре 

 
Члан 1. 

 
 МИЛОШ КЕРОВИЋ, дипл. инг. 
технологије и хемије из Лопара, именује се за 
директора  Народне библиотеке „Десанка 
Максимовић“ Лопаре. 
 

Члан 2. 
                    
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Лопаре". 
 
  

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

 
Број: 01/1-022-1/24      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 02.04.2012.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
          Миленко Ристић,  дипл.ецц, с.р. 

 
5. 
 На основу члана 30. и 72. став 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), а у 
вези са чланом 29. и 48. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05 и 12/09), Скупштина општине Лопаре 
на сједници одржаној дана 02.04.2012. године,             
д о н о с и 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о одобравању новчаних средстава 

 
I 

 
 Одобравају се средства, у износу од 
18.000,00 КМ, из Буџета општине Лопаре, 
позиција 511100 - „Подршка пројектима 
капиталних инвестиција“, у сврху изградње 
спортског полигона код подручне основне 
школе у Бријесту. 

 
II 

 
 За реализацију ове Одлуке задужује се 
Начелник општине и Одјељење за финансије. 
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III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

Број: 01/1-022-1/25       ПРЕДСЈЕДНИК             
Датум, 02.04.2012.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
            Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 

 
6. 
 На основу члана 30. и 72. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број: 101/04), 42/05 и 118/05, 
члана 29. и 48. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број 
4/05), Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана 02.04.2012. године, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању Урбанистичко-техничких 

услова 
 
I 

 
 Прихватају се Урбанистичко технички 
услови број 248/11 од 26.08.2011.године за 
изградњу помоћног објекта у Лопарама на 
земљишту к.ч. број:555/3, зв. "Башча", уписано 
у К.О. Лопаре град, корисника Петровић Пере 
из Лопара, а који су урађени од стране ЈП 
„Дирекција за изградњу и развој града“ 
Бијељина. 
 Са наведеним Урбанистичко-техничким 
условима накнадно ће се извршити 
усклађивање Регулационог плана града 
Лопаре. 

 
II 
 

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

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

 
Број:  01/1-022-1/26          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 02.04.2012.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 

 
7. 
 На основу члана 30. и 72. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник РС", број: 101/04), 42/05 и 118/05, 
члана 29. и 48. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број 
4/05), Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана 02.04.2012. године, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању Урбанистичко-техничких 

услова 
 
 
I 

 
 Прихватају се Урбанистичко технички 
услови број 443/11 од 27.01.2012.године за 
легализацију изведених радова на порадично-
стамбеном објекту у Лопарама на земљишту 
к.ч. број:348/4, 348/13 и 349/16, зв. "Лука", 
уписано у К.О. Лопаре град, корисника Лукић 
Драгице из Лопара, а који су урађени од стране 
ЈП „Дирекција за изградњу и развој града“ 
Бијељина. 
 Са наведеним Урбанистичко-техничким 
условима накнадно ће се извршити 
усклађивање Регулационог плана града 
Лопаре. 

 
II 
 

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

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

 
 

Број:  01/1-022-1/27         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 02.04.2012.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 

 
8. 
            На основу члана 30. и 72. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број: 101/04, 42/05 и 118/05), а у 
вези са чланом 29. и 48. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05 и 12/09), Скупштина општине Лопаре 
на сједници одржаној дана 02.04.2012. године,             
д о н о с и   
 

З А К Љ У Ч А К 
о покретању поступка за утврђивање 

границе насељених мјеста на  
подручју општине Лопаре 

 
I 

 
 Скупштина општине Лопаре покреће 
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поступак за утврђивање границе насељених 
мјеста Липовице, Подгора, Вукосавци, Лопаре 
Село и Лабуцка, на подручју општине Лопаре. 

 
II 

 
 Поступак за подношење образложених 
приједлога и сугестија на нацрт предлагача 
Комисије за утврђивање границе насељених 
мјеста на подручју општине Лопаре отворен је 
до 16.04.2012. године.  

 
III 

 
 Одборници, грађани који имају 
пребивалиште на подручју насељених мјеста 
из члана I овог Закључка, као и сви други 
заинтересовани субјекти могу у наведеном 
року поднијети образложене приједлоге и 
сугестије у писаној форми у вези утврђивања 
границе наведених насељених мјеста. 

 
IV 

 
 Овлашћује се Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове ОАС 
да спроведе јавну расправу, прикупи, прегледа 
и анализира све приједлоге и сугестије и о 
њима поднесе извјештај  Скупштини општине и 
овлаштеном предлагачу.  
 

V 
 
 Овлаштени предлагач дужан је 
размотрити приједлоге и сугестије те 
образложит разлоге евентуалног 
неприхватања одређених приједлога и 
сугестија и са приједлогом утврђених граница 
предметних насељених мјеста поднијети 
Скупштини на усвајање.   
 

V I 
 
 Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 
 

Број: 01/1-022-1/29       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум,02.04.2012.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 

 
9. 
       На основу члана 16. став 1. тачка д. 
Закона о грађевинском земљишту („Службени 
гласник Републике Српске“, број 112/06), а у 
вези са чланом 29. Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник РС“, број 4/05), Скупштина 
општине Лопаре на сједници одржаној дана 
02.04.2012. године донијела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
      Даје се сагласност за продају неизграђеног 
градског грађевинског земљишта у државној 
својини, непосредном погодбом у сврху 
комплетирања грађевинске парцеле Василић 
Србе Васе из Лопара,  а које је означено као: 

     -  к.ч.бр. 695/6  у пов. 67  м2, а која је 
уписана у Пл.бр. 212. к.о. Лопаре град на име 
Скупштине општине Лопаре, а што по 
земљишној књизи одговара парцели к.ч.бр. 
80/31 СП у пов. од 67 м2, која је настала 
цијепањем парцеле к.ч.бр. 80/5 СП, уписане у 
зк.ул.бр. 486. к.о. Лабуцка на име друштвена 
својина с правом кориштења у корист СО-е 
Лопаре. 
 
        - к.ч.бр. 695/7 у пов.  60 м2, уписана у 
Пл.бр. 212. к.о. Лопаре град на име Скупштине 
општине Лопаре, а што по земљишној књизи 
одговара парцели к.ч.бр. 80/32 СП у пов. од 60 
м2,  која је настала цијепањем парцеле  к.ч.бр. 
80/6 СП, уписане у зк.ул.бр. 482. к.о. Лабуцка 
на име друштвена својина с правом 
кориштења у корист СО-е Лопаре. 
 
          - к.ч.бр. 697/22 у пов. од 90 м2, уписана 
у Пл.бр. 212. к.о. Лопаре град на име 
Скупштина општине Лопаре, а што по 
земљишној књизи одговара парцелама к.ч.бр. 
80/30 СП у пов. од 45 м2, која је настала 
цијепањем парцеле к.ч.бр. 80/1 СП, уписане у 
зк.ул.бр. 482. к.о. Лабуцка на име друштвена 
својина с правом кориштења у корист СО-е 
Лопаре и к.ч. бр. 80/33 СП у пов. од 45 м2, која 
је настала цијепањем парцеле бр. 80/7 СП 
уписане у зк.ул.бр. 486. к.о. Лабуцка на име 
друштвена својина с правом кориштења у 
корист СО-е Лопаре.  
 
      Земљиште које је предмет докупа се 
налази у трећој  зони према Одлуци о 
грађевинском земљишту за коју је одређена 
цијена од 20 КМ по 1 м2, те је именовани 
дужан након потписивања и овјере уговора 
уплатити износ од 4340,00 КМ на јединствени 
рачун трезора општине Лопаре број: 554 003 
00000019 23.  
           Овлашћује се Начелник општине Лопаре 
да може закључити уговор о продаји 
предметног земљишта.  
 

       О б р а з л о ж е њ е    
 
       Василић Србе Васо из Лопара је дана  
23.01.2012. године поднио захтјев Скупштини 
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општине Лопаре за докуп земљишта наведеног 
у диспозитиву закључка.  

      У поступку је утврђено: 

           - да је Регулационим планом за насеље 
Лопаре град предвиђена парцела која својом 
површином и обликом одговара парцели која 
ће бити формирана након докупа предметног 
земљишта, а која је формирана на основу  
Одлуке о прихватању стручног мишљења за 
измјену парцеле и формирању нове 
грађевинске парцеле бр. 01/1-022/57, коју је  
Скупштина општине Лопаре усвојила дана 
14.04.2009. године 

   - да је Василић Србе Васо уписан у 
катастарском операту у Пл.бр. 649.. к.о. 
Лопаре град као посједник на парцели 
означеној као к.ч.бр. 697/13, која према скици 
снимања непосредно граничи уз парцелу, која 
је  предмет докупа. 

      - да се Одлуком о грађевинском земљишту 
бр. 01/1-300/07 од 19.09.2007. године, односно 
Одлуке о измјени Одлуке о грађевинском 
земљишту бр. 01/1-022-1/101 oд 24.07.2009. 
године предметна парцела налази у трећој 
зони, као и Одлуком о одређивању висине 
накнаде за продато градско грађевинско 
земљиште у државној својини непосредном 
погодбом бр. 01/1-336/07 од 06.11.2007. 
године, одређена цијена од 20 КМ по 1 м2, за 
сво земљиште које се налази у трећој зони, те 
обзиром на то одређена је цијена као у 
диспозитиву.                                                                                                            

     На основу утврђених чињеница примјијењен 
је члан 16. Закона о грађевинском земљишту, 
став 1. тачка д. који предвиђа да се 
неизграђено градско грађевинско земљиште у 
државној својини може продавати 
непосредном погодбом у сврху комплетирања 
грађевинске парцеле.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

     На основу свега изложеног одлучено је као 
у диспозитиву.  

       ПРАВНА ПОУКА: 

   Против овог закључка није дозвољена 
жалба, али се може водити управи спор 
подношењем тужбе код Окружног суда у 
Бијељини у року од 30 дана од дана пријема 
овог закључка.    

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 
 

Број: 01/1-022-1/28      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум,02.04.2012.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
         Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 

 

10.                  
        На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 29. 
и 48. Статута општине Лопаре („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 4/05 и 12/09) и 
члана 103. Пословника Скупштине општине 
Лопаре («Службени гласник општине Лопаре», 
броој 4/05 и 5/06), Скупштина општине Лопаре 
на сједници одржаној дана 02.04.2012. године, 
д о н о с и 
 

ДОПУНЕ КОДЕКСА 
ПОНАШАЊА ИЗАБРАНИХ ПРЕДСТАВНИКА-

ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ 
 ЛОПАРЕ 

 
Члан 1. 

 
  У Кодексу понашања изабраних 
представника-одборника у Скупштини општине 
Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“,број: 3/05), у члану 12. иза првог става 
додаје се други став који гласи: 
   
      2. „Након преузимања мандата изабрани 
представници-одборници обавезни су 
присуствовати обуци одборника из 
дјелокруга рада Скупштине општине, а коју 
организује Одбор за Кодекс понашања у 
сарадњи са Стручном службом Скупштине 
општине“. 
 

Члан 2. 
  
       Иза одјељка 3.11. „Узајамно поштовање и 
уважавање“  додају се нови  одјељци: 
 
         3.12. „Понашање на сједници 

 
члан 14.а 

  
 Изабрани представници-одборници: 

- не смију у току сједнице 
читати књиге, новине и 

                                 публикације које нису      
                                 везане за њихове  
                                 скупштинске дужности; 
                   

- не смију користити 
мобилне телефоне ни 
лаптопе на начин којим се 
омета рад сједнице; 

 
- не смију истицати заставе 

и амблеме у току 
сједнице; 

- не смију разговарати на 
сједници осим ако је то 
неопходно, под условом 
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да не ометају ток 
сједнице. 

 
             3.13. Понашање у изборној кампањи 

 
члан 14.б 

 
       1.  Изборна кампања кандидата за 
изборне функције локалне самоуправе има 
за циљ да грађанима пружи информације и 
објашњења о политичким програмима 
кандидата. 
 2. Кандидат неће тежити да прибави 
гласове бирача на  било који други начин 
осим убједљивом аргументацијом. 
 3. Посебно, кандидат неће 
покушавати да прибави гласове 
клеветањем других кандидата, 
коришћењем насиља или пријетњи, 
злоупотребом функције коју обавља, нити 
пружањем или обећавањем противуслуга. 
 
 3.14. Трошкови изборне кампање  

 
члан 14.в 

 
 1. Кандидат ће трошкове своје 
изборне кампање држати у разумним 
границама. 
 
 2. Кандидат ће давати тачне и 
потпуне информације о  
природи и висини трошкова своје изборне 
кампање. 
 
 3. Кандидат ни у ком случају неће 
користити службена средства или имовину 
за потребе своје изборне кампање“.   
    

Члан 2. 
 

 Ове допуне Кодекса ступају на снагу 
осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику општине Лопаре“. 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1/30           ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 02.04.2012.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Миленко Ристић,дипл. ецц, с.р. 

 
11. 
 На основу члана 29. и 48. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 4/05 и 12/09), Одлуке о 
образовању Одбора за Кодекс понашања 
(„Службени гласник општине Лопаре“,број: 
5/09) и члана 32. Пословника о раду Одбора за 
кодекс понашања изабраних представника-

одборника у Скупштини општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“,број: 
9/09),  Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана 02.04.2012. године,                     
д о н о с и 
 
 
П О С Л О В Н И К  О ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА 
О РАДУ ОДБОРА ЗА КОДЕКС ПОНАШАЊА 
ИЗАБРАНИХ ПРЕДСТАВНИКА-ОДБОРНИКА 

У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

Члан 1. 
 

 У Пословнику о раду Одбора за кодекс 
понашања изабраних представника-одборника 
у Скупштини општине Лопаре („Службени 
гласник општине Лопаре“,број: 9/09), у члану 5. 
став 1. прва алинеја допуњава се следећим 
ријечима: и на основу анализе формира 
мишљење и подноси га Скупштини 
општине.  
    

Члан 2. 
 
 Овај Пословник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
 

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

 
 
Број:01/1-022-1/31             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум,02.04.2012.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                        Миленко Ристић,дипл.ецц, с.р.
              

_____________________________________ 

 
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА 

 
12. 
      

На основу члана 5. став (1) тачка ц) 
Закона о јавним набавкама БиХ („Службени 
гласник БиХ“, број: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 
24/06, 70/06 и 12/09), члана 72. став 3. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 
и 60/10) и члана 13. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 15/09), 
Начелник општине Лопаре,    д о н о с и 
  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  
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I 
 

 Покреће се поновни поступак јавне 
набавке  једног камиона за прикупљање 
чврстог отпада капацитета 3,5 тона отпада.  
 

II 
 

 Предвиђени максимални износ 
средстава за реализацију јавне набавке је  
140.000,00 KM, без ПДВ-а. 
   Пројекат се финансира из средстава 
донацијe од Шведске Владе преко Шведске 
међународне развојне агенције SIDA, у складу 
са Општинским програма управљања чврстим 
отпадом у Босни и Херцеговини.  
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
отворени поступак у складу са Законом о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине, уз 
уважавање Смјерница за набавку    SIDA-e.  
 

IV 
 

 С обзиром на изричити захтјев SIDA-e, 
ова јавна набавка мора искључити 
преференцијални третман домаћег, те je стога 
потребно у тендерској документацији навести 
да се набавка врши у складу са Законом о 
јавним набавкама БиХ уз узимање у обзир 
SIDA-inih Правила о набавкама, а све у складу 
са чланом 5. став 1. тачка ц. Закона о јавним 
набавкама, којим је дозвољено да се за 
уговоре који се додјељују у складу са 
споразумом према којем се примјењује 
посебна процедура онаторских субјеката не 
примјењују одредбе ЗЈН. 

 
V 
 

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

VI 
 

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

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

 
 

Број: 02/6-404-16/1      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 10.04.2012.      Др Радо Савић, с.р. 

 

13. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/6-404-12/3 
Датум: 22.03.2012. године 
 
 
 На основу члана 34. и 35. Закона о 
јавним набавкама БиХ (''Службени гласник 
БиХ'', број: 49/04, 19/05, 52/05,8/06,24/06,70/06 
,12/09 i 60/10), а у вези са чланом 11. став (4) 
тачка а), подтачка 3). истог Закона, у 
преговарачком поступку без објављивања 
обавјештења о набавци,  Начелник општине 
доноси: 
 
  

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  за пружању услуга 

увођења противградне заштите  
 у општини Лопаре 

I 
 

У поступку јавне набавке примјеном 
преговарачког поступка без објављивања 
обавјештења о набавци,  а која се односи на 
пружање услуга увођења противградне 
заштите у општини Лопар, на преговоре је 
позван понуђач: 

-  ЈП „Противградна превентива 
Републике Српске“  а.д. Градишка. 

 
II 
 

 Након разматрања приспјеле понуде 
понуђача број: 194/12  од 19.03.2012. године 
утврђено је да иста испуњава услове из 
тендерске документације, те је након 
извршених преговора прихваћена Понуда ЈП 
„Противградна превентива Републике Српске“  
а.д. Градишка , са понуђеном цијеном у бруто 
износу од 81.600,00 КМ  (словима: 
осамдесетједнахиљадашесто КМ). 

Општина Лопаре као Наручилац 
послова се обавезује да изврши плаћање 
средстава у износу од 49.665,00 
(четрдесетдеветхиљадашестошездесетпет 
КМ). 

Јавно предузеће „Противградна 
превентива Републике Српске“  а.д. Градишка   
као давалац услуга обезбјеђује средстава у 
износу од  31.935,00 КМ 
(тридесетједнахиљададеветстотридесетпет 
КМ). 

 
III 
 

 Против ове Одлуке може се изјавити 
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приговор у року од пет дана од дана пријема 
исте. 
 Приговор се подноси писмено, а може 
се изјавити и на записник код овог органа. 
  

IV 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
 
 
 
      
        Н А Ч Е Л Н И К  
     Др Радо Савић, с.р. 

 
14.     
  
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/6-404-14/5 
Даатум: 11.04.2012. године   
      
 
 На основу члана 34. и 35. Закона о 
јавним набавкама БиХ (''Службени гласник 
БиХ'', број: 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06,7 
0/06, 12/09 и 60/10),  Начелник општине            
д о н о с и, 
 
 

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  за извођење  радова на 

изградњи спортског полигона у   
Бријесту 

 
I 

 У поступку јавне набавке радова који 
се односе на изградњу спортског полигона код 
Подручне основне школе у Бријесту, 
примјеном поступка по Конкурентском захтјеву  
број: 02/6-404-14/2 од  04.04.2012. године, 
извршено је прикупљање, анализа и оцјена 
понуда понуђача.  

Примјеном критерија прописаних 
конкурентским захтјевом и тендерском 
документацијом,  Комисија за јавне набавке 
општине Лопаре је записником  број: 02/6-404-
14/4 од  11.04.2012. године утврдила ранг 
листу понуда сходно којој је понуђач д.о.о.  
''Интеграл МЦГ'' Лопаре за предметни уговор 
понудио најнижу цијену за извођење  
предметних радова од 17.992,70  КМ  
(словима:седамнае-
стхиљададеветстодеведесетдвије  и 70/100 
КМ), у коју је урачунат ПДВ, те је иста 
оцијењена као најповољнија понуда. 

 II 
 

 Наведена понуда у економском смислу 
у потпуности задовољава захтјеве уговорног 
органа, те се предметни уговор додјељује 
понуђачу д.о.о.  ''Интеграл МЦГ'' Лопаре. 
 

III 
 

  По окончању рока за приговор-жалбу, 
уговорни орган ће позвати изабраног понуђача 
ради закључења одговарајућег уговора, којим 
ће се регулисати међусобна права и обавезе 
везане за предметну набавку сходно 
захтјевима и условима наведеним у тендерској 
документацији и законским прописима који 
регулишу постуке уговарања. 
 

IV 
 

           ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 
 Сваки понуђач који има легитиман 
интерес за конкретан уговор о јавној набавци и 
који сматра да је уговорни орган у току 
конкретног поступка додјеле уговора прекршио 
једну или више одредби Закона о јавним 
набавкама БиХ има право уложити приговор 
на поступак у писменој форми у року од 5 (пет) 
дана од дана када је његов подносилац 
примио одлуку, односно обавјештење о 
додјели уговора. 
 Приговор се подноси у писменој форми 
Начелнику општине као првостепеној инстанци 
у жалбеном поступку.  
 

V 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
      
   
                                                 Н А Ч Е Л Н И К  
      
                      Др Радо Савић, с.р. 

 
15.  

На основу члана 4. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10), члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 1.  
Одлуке Скупштине општине Лопаре о 
кредитном задужењу  број: 01/1-022-1/1 од 
25.01.2012. године и члана 13. Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
15/09), Начелник општине Лопаре,   д о н о с и 
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О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поновни поступак јавне 
набавке „Кредитно задужење општинe Лопаре 
у износу од 800.000,00 КМ“,  са роком отплате 
кредита од 15 година и грејс периодом од 3 
године. Намјена кредита је куповина Фабрике 
столова и столица, са циљем формирања 
пословне зоне. 
 

II 
 

Износ бруто средстава за реализацију 
јавне набавке биће одређен у складу са 
висином камате избором најповољнијег 
понуђача. 
 Буџетска ставка са које се обезбјеђују 
финансијска средства je: Отплата кредита, 
број потрошачке јединице 0190, економски код 
621300. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
отворени поступак објављивањем 
обавјештења о набавци у „Службеном 
гласнику БиХ“. 

 
IV 
 

 Критеријум који ће се примјењивати за 
избор најповољнијег понуђача је „накнижа 
цијена технички задовољавајуће понуде“. 
 

V 
 

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

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

 
 

Број: 02/6-404-15/1      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум:10.04.2012.          Др Радо Савић, с.р. 

 
16. 

На основу члана 4. Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 и 
60/10), члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
13. Правилника о јавним набавкама роба, 

услуга и радова („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 15/09), Начелник општине 
Лопаре,   д о н о с и 
  
 

О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак јавне набавке 
радова на на изградњи спортског полигона код 
Подручне основне школе у Бријесту. 

 
II 

 
 Предвиђени максимални износ бруто 
финансијских средстава за реализацију јавне 
набавке је 18.000,00 КМ. 
           Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2012. годину, 
буџетска ставка „Подршка пројектима 
капиталних инвестиција“, број потрошачке 
јединице 0160, економски код 511100. 
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак по конкурентском захтјеву за 
достављање понуда. 

 
IV 
 

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

V 
 

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

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

 
 

Број: 02/6-404-14/1      Н А Ч Е Л Н И К 
Датум:14.04.2012.       Др Радо Савић, с.р. 

 
17.     
 На основу члана 43. и 72. Закона о 
локалној самоуправи ( ''Службени гласник  
РС'', број:101/04, 42/05 и 118/05) и члана 41. и 
49. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник  општине Лопаре '', број: 04/05), 
Начелник општине Лопаре доноси следећу  
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О Д Л У К У 
 
I 
 

 Функционерима општине Лопаре 
(Начелнику општине, Предсједнику Скупштине 
и Замјенику Начелника), уз њихов добровољни 
пристанак, у периоду од 01.01. до 31.12.2012. 
године, умањује се плата за 20% у односу на 
основ обрачуна личних примања за 2012. 
годину. 
 

II 
 

              За реализацију ове Одлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 

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

Р Е П У Б Л И К A   С Р П С К А 
О П Ш Т И Н А   Л О П А Р Е 

Начелник општине 
 

 
Број: 02/1-014-31/12 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 20.03.2012.        Др  Радо Савић, с.р. 

18. 

         На основу члана 42. Закона о буџетском 
систему РС-Пречишћени текст (''Службени 
гласник РС'', број: 54/08) и члана 41. и 49. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', бр:4/05) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', бр:8/10), 
Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
          Одобравају се средства, у износу од 
484,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, СТР 
''Божур'' из Бијељине, на име накнаде за 
извршене погребне услуге за покојног Драгана 
Јовановића из Веселиновца-рачун, 
број:1459/12 од 15.03.2012. године. 

 
II 
 

             За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 

III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-400-10-29/11НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 16.03.2012.          Др Радо Савић, с.р. 

 
19. 
            На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 6. став 4. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', бр:8/10), 
Начелник општине Лопаре  д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Милутину 
Ракићу из Подгоре, на име једнократне 
новчане помоћи за трошкове лијечења. 

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број:02/1-882-1/12      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 29.03.2012.        Др Радо Савић, с.р.   
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20. 
        На основу члана 42. Закона о буџетском 
систему Републике Српске – Пречишћени 
текст („Службени гласник РС“, број: 54/08), 
члана 41. и 49. Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
4/05 и ) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
53,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Митру 
Митровићу из Пипера, у сврху исплате 
свједочке накнаде одређене  Рјешењем 
Окружног привредног суда, број:59 0 Пс 018572 
10 Пс од 29.03.2012. године. 

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

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

 
 

Број:02/1-400-10-40/12 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 10.04.2012.          Др Радо Савић, с.р. 

21. 

            На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 6. став 4. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', бр:8/10), 
Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Радивоју 
Медићу из Тобута, на име једнократне новчане 
помоћи за трошкове лијечења и издржавања 
породице. 

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 
Број: 02/1-2841-1/11   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 22.03.2012.        Др Радо Савић, с.р. 

22. 
            На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 6. став 4. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', бр:8/10), 
Начелник општине Лопаре  д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
100,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Обраду 
Тасовцу из Прибоја, на име једнократне 
новчане помоћи за трошкове лијечења и 
издржавања породице. 

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

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

 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број:02/1-915-1/12       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 27.03.2012.         Др Радо Савић, с.р.   

23. 
            На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 6. став 4. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', бр:8/10), 
Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

       Одобравају се средства у износу од 250,00 
КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Круниславу 
Јанковићу из Јабланице, на име једнократне 
новчане помоћи за трошкове сахране ујака 
Србе Поповића из Лукавице. 
 

II 
 
          За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

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

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

 
 
Број:02/1-880-1/12      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 27.03.2012.        Др Радо Савић, с.р.  

 
24. 
            На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 

број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 6. став 4. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', бр:8/10), 
Начелник општине Лопаре  д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
500,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Гроздану 
Савићу из Пушковца, на име једнократне 
новчане помоћи за трошкове лијечења. 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број:02/1-1081-1/12   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 09.04.2012.       Др Радо Савић, с.р. 

 
25. 
            На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 6. став 4. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', бр:8/10), 
Начелник општине Лопаре  д о н о с и 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
350,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Јоки 
Миловановић из Прибоја, на име једнократне 
новчане помоћи за трошкове издржавања 
породице. 
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II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број:02/1-3520-1/11     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 15.03.2012.         Др Радо Савић, с.р.   

 
26. 
           На основу члана 42. Закона о буџетском 
систему Републике Српске – Пречишћени 
текст („Службени гласник РС“, број: 54/08), 
члана 41. и 49. Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
4/05) и члана 6. став 4. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Аници 
Ђукановић из Прибоја, на име једнократне 
новчане помоћи за трошкове лијечења сина 
Драгана Ђукановића. 

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 

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

 
 

Број:02/1-439-1/12      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум, 15.03.2012.        Др Радо Савић, с.р. 

 
27. 
            На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05 и ) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Обрену 
Марковићу из Пипера, у сврху помоћи за 
припрему и одбрану мастер рада на Факултету 
техничких наука у Новом Саду. 

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 

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

 
 

Број:02/1-400-10-36    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 04.04.2012.        Др Радо Савић, с.р. 

28. 
            На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
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I 
 

Одобравају се средства у износу од 
52,10 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Неђи 
Антуновићу, на име једнократног робног 
давања - пакет. 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

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

 
 

Број:02/1-400-10-38/12 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 09.04.2012.          Др Радо Савић, с.р.  

 
29. 
            На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
309,90 КМ, из Буџета општине Лопаре, на 
терет позиције буџетска резерва 372200, СПТР 
''ПАНИНИ'' Лопаре, на име испоручених робних 
пакета за социјално угрожено становништво-
фактура, број:92/12 од 26.03.2012.  године.  

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 

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

 
 

Број:02/1-400-10-30/12 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 28.03.2012.         Др Радо Савић, с.р.   

30. 
            На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему РС-Пречишћени текст 
(''Службени гласник РС'', број: 54/08) и члана 
41. и 49. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:4/05) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
бр:8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
   Одобравају се средства, у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Удружењу 
афористичара ''1. Април'' Бијељина, у сврху 
помоћи за организацију Фестивала хумора и 
сатире ''Бијељина 2012''. 

 
II 
 

               За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-400-10-34/11НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 30.03.2012.          Др Радо Савић, с.р. 

 
31. 
          На основу члана 42. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – Пречишћени 

текст („Службени гласник РС“, број: 54/08), 
члана 41. и 49. Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
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ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
60,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, 
INFOHOUSE - Асоцијацији  за унапрађење 
информацијских наука, у сврху ангажовања 
волонтера на Социјални дан. 

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
III 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број:02/1-400-10-39/12 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 09.04.2012.          Др Радо Савић, с.р. 

 
32. 
           На основу члана 42. Закона о буџетском 
систему Републике Српске – Пречишћени 
текст („Службени гласник РС“, број: 54/08), 
члана 41. и 49. Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
4/05 и ) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
1.000,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на 
терет позиције буџетска резерва 372200, 
Душану Антићу из Тобута, на име помоћи у 
асфалтирању сеоског пута који води границом 
између насељених мјеста Тобут и Мезграја,  од 
Бијеле земље до гробља Мирковићи. 

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

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

 
 

Број:02/1-400-10-35/12 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 04.04.2012.          Др Радо Савић, с.р. 

33. 
            На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05 и ) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу о 
350,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, МЗ Корај, у 
сврху чишћења тротоара и парка у насељу 
Корај. 

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 

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

 
 

Број:02/1-400-10-37/12 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 06.04.2012.          Др Радо Савић, с.р. 

 
34. 
            На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 



Страна 34�                                    Службени гласник општине Лопаре -  број 3.                      17.04.2012.   

 

Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05 и ) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Милану 
Живковићу из Пељава, на име накнаде за 
трошкове чишћења снијега на локалним и 
некатегориасаним путевима у МЗ Пељаве. 

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 

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

 
 

Број:02/1-400-10-41/12 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 11.04.2012.          Др Радо Савић, с.р. 

 
35. 
            На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 6. став 4. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', бр:8/10), 
Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
100,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Душану 
Глигоревићу из Прибоја, на име једнократне 
новчане помоћи за трошкове лијечења. 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 

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

 
Број:02/1-963-1/12      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 02.04.2012.        Др Радо Савић, с.р. 

 
36. 
          На основу члана 42. Закона о буџетском 
систему Републике Српске – Пречишћени 
текст („Службени гласник РС“, број: 54/08), 
члана 41. и 49. Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
4/05) и члана 6. став 4. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Љуби 
Тодоровићу из Пипера, на име једнократне 
новчане помоћи за трошкове издржавања. 

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број: 02/1-906-1/12   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 23.03.2012.      Др Радо Савић, с.р.   
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37. 
            На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 6. став 4. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', бр:8/10), 
Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Драги 
Спасојевићу из Милиног Села, на име 
једнократне новчане помоћи за издржавање. 

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број:02/1-964-1/12      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 30.03.2012.        Др Радо Савић, с.р. 

 
38. 
            На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 6. став 4. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', бр:8/10), 
Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 

100,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Ради Гајићу 
из Пушковца, на име једнократне новчане 
помоћи за трошкове издржавања породице. 

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 
 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број:02/1-784-1/12      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 13.03.2012.         Др Радо Савић, с.р.   

 
39. 
            На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 6. став 4. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', бр:8/10), 
Начелник општине Лопаре  д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Горану 
Симићу из Подгоре, на име једнократне 
новчане помоћи за трошкове издржавања 
породице. 

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број:02/1-794-1/12    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 13.03.2012.      Др Радо Савић, с.р. 

 
40. 
           На основу члана 42. Закона о буџетском 
систему Републике Српске – Пречишћени 
текст („Службени гласник РС“, број: 54/08), 
члана 41. и 49. Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
4/05) и члана 6. став 4. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Васиљку 
Божићу из Јабланице, на име једнократне 
новчане помоћи за трошкове издржавања 
породице и лијечења. 

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број:02/1-828-1/12     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 19.03.2012.       Др Радо Савић, с.р. 

 
41. 
            На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 6. став 4. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 

(''Службени гласник општине Лопаре'', бр:8/10), 
Начелник општине Лопаре  д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
100,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Руји Марић, 
на име једнократне новчане помоћи за 
трошкове издржавања. 

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 

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

 
 

Број:02/1-830-1/12       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 19.03.2012.         Др Радо Савић, с.р. 

42. 
            На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 6. став 4. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', бр:8/10), 
Начелник општине Лопаре  д о н о с и 

 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Српку 
Секулићу из Потраши, на име једнократне 
новчане помоћи за трошкове издржавања 
породице. 

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 
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Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број:02/1-838-1/12      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 19.03.2012.       Др Радо Савић, с.р. 

 
43. 
            На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05 и 12/09) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', бр:8/10), 
а по захтјеву Фахрудина Танкића из Кораја, 
Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
500,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 614200, Фахрудину 
Танкићу из Кораја, у сврху помоћи за санацију 
штете насталу током пожара у коме му је 
изгорјео објекат за стоку и стока која се у њему 
налазила. 

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број:02/1-400-1-29/12  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 26.03.2012.        Др Радо Савић, с.р. 

44. 
            На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
59,70 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Славки 
Симић из Тобута, на име једнократног робног 
давања - пакет. 

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број:02/1-400-10-31/12 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 29.03.2012.           Др Радо Савић, с.р. 

 
45. 
          На основу члана 42. Закона о буџетском 
систему Републике Српске – Пречишћени 
текст („Службени гласник РС“, број: 54/08), 
члана 41. и 49. Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
4/05) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:8/10), Начелник 
општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
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60,01 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Радивоју 
Медићу из Тобута, на име једнократног робног 
давања – пакет. 

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број:02/1-400-10-32/12 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 29.03.2012.         Др Радо Савић, с.р. 

 
46. 
            На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему РС-Пречишћени текст 
(''Службени гласник РС'', број: 54/08) и члана 
41. и 49. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:4/05) и члана 2. 
Одлуке о коришћењу средстава буџетске 
резерве (''Службени гласник општине Лопаре'', 
бр:8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
   Одобравају се средства, у износу од 
12,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, 
Републичкој управи за геодетске и имовинско – 
правне послове, у сврху накнаде за кориштење 
података и вршење услуга. 

 
II 
 

           За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

 

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

 
Број: 02/1-400-10-33/11НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 30.03.2012.           Др Радо Савић, с.р. 

 
47. 
         На основу члана 43. став 1. тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број: 101/04, 42/05 и 118/05), 
члана 41. став 1. тачка 8. Статута Општине 
Лопаре ("Службени гласник општине Лопаре", 
број: 4/05 и 12/09), Начелник општине Лопаре, 
д о н о с и 

 
 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске 
административне службе (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број:3/09, 7/09, 8/10, 1/11, 
2/11 и 7/11), у члану 24. став 1. тачка 5. текст 
под подтачком  5.2. мијења се и гласи:   

 
''5.2. Самостални стручни сарадник – 

инспектор рада:  
 
Послови и задаци: 
- врши увид у опште и појединачне акте, 
документацију и евиденције које су од значаја    
за остваривање права и обавезе радника и 
послодавца,  
- врши саслушање и узима изјаве од 
одговорних лица у вези са захтјевима радника 
за   заштиту права,  
- тражи од послодавца да достави одређене 
акте, податке и документацију који су од 
значаја за вршење инспекцијског надзора,  
- покреће иницијативу код надлежног Суда или 
другог органа да се обустави извршење 
општег или појединачног акта послодавца, или 
појединих одредаба тих аката, за које 
инспектор оцијени да су у супротности са 
законом,  
- налаже послодавцу да предузме потребне 
мјере којима се отклањају повреде права 
радника и повреде законских и других прописа,  
- налаже послодавцу доношење општег акта, 
ако је послодавац у складу са законом дужан 
донијети такав акт,   
   
- налаже удаљење са рада радника коме је 
изречена судска забрана рада, на одређеним 
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пословима,  
- врши увиђај на мјесту повреде или смрти 
радника, водећи рачуна да својим радом не 
омета истражне радње других надлежних 
органа, 
- забрани рад на пословима на којима због 
непостојања одговарајућих мјера заштите на 
раду постоји опасност од повреде радника или 
опасност од других несрећа, 
- забрани употребу објекта, инсталација, 
средстава рада и средстава заштите на раду 
за које не постоји употребна дозвола 
овлаштене организације, уколико је за 
одређена средства законом и другим прописом 
предвиђено издавање такве дозволе, 
- наложи послодавцу предузимање 
одговарајућих мјера обезбјеђења на мјестима 
на којима постоји опасност по живот људи или 
по имовину веће вриједности, 
- поднесе надложеном Суду пријаву против 
послодавца или другог одговорног лица због 
прекршаја учињеног у примјени прописа из 
области радних односа, заштите на раду и 
запошљавања, 
- поднесе надлежном Суду кривичну пријаву 
против послодавца или другог одговорног лица 
у случају теже повреде законских и других 
прописа из области заштите на раду, 
- наложи послодавцу да предузме потребне 
мјере којима се отклањају повреде права 
радника и повреде законских и других прописа,  
- врши увид у објекте градилишта, постројења, 
уређаје, инсталације и средства рада, као и 
друге предмете који су у вези са мјерама 
заштите на раду, 
- предузима и све друге мјере из своје 
надлежности у циљу спречавања и отклањања  
повреде законских и других прописа, 
колективних уговора и општих аката, којима су 
прописана права, обавезе и одговорности у 
области радних односа, заштите на раду и 
запошљавања, 
- води управни поступак,  
- о извршеном инспекцијском надзору 
обавезано сачињава записник или службену 
забиљешку,  
- доноси рјешење и закључке,  
- издаје прекршајни налог,  
- води евиденцију о извршеним инспекцијским 
надзорима и предузетим мјерама,  
- подноси извјештај непосредном руководиоцу 
о извршеном иснпекцијском надзору и 
предузетим мјерама,  
- израђује извјештај о раду,  
- доставља редовне, годишње оперативне 
планове и тромјесечне извјештаје о  раду 
главном републичком инспектору рада,  
- одговорно се понаша према средствима 
рада,  
- одговоран је за спровођење мјера заштите на 
раду и заштите од пожара,  

- обавља и друге послове утврђене законом и 
другим прописима, као и послове по налогу 
непосредног руководиоца,   
 
Посебни услови:  

- ВСС – дипломирани правник,  
- 3 године радног искуства, 
- положен стручни испит и 
- сагласност Инспектората Републике 

Српске. 
 
Број извршилаца: .................. 1'' 
 

Члан 2. 
 

У члану 24. став 1. тачка 4. иза 
подтачке 4.1. додаје се подтачка 4.2. која 
гласи: 
 

4.2. ''Самостални стручни сарадник-
шеф трезора:     

               
Послови и задаци: 
- организује рад, прати и примјењује прописе 
из области буџетског система и других области 
које су релевантне за планирање и извршење 
општинског буџета (рачуноводство, трезор, 
финансије), 
- обавља припреме за израду буџетских 
докумената,  координира тимски рад на изради  
 нацрта/приједлога биланса буџета, 
укључујући прописана акта и њихове измјене и 
допуне, 

- сарађује са начелницима одјељења и 

шефовима служби у Административној служби  
општине, као и осталим буџетским 
корисницима у фази припреме буџета,  
- израђује и дистрибуира упутства, смјернице, 
радне методологије и инструкције свим 
корисницима буџетских средстава,  
- анализира и прати реализацију буџета и о 
томе обавјештава начелника Одјељења, и по 
потреби иницира измјене и допуне, 
- припрема извјештај о извршењу буџета, 
приједлоге рјешења за реалокације и 
коришћење средстава буџетске резерве, 
- спроводи и стара се о благовременом 
извршењу одлука и других аката скупштине и 
њених тијела који се односе на буџет, 
- учествује у изради контног плана, у складу са 
класификацијом према усвојеној одлуци о 
буџету, 
- учествује у изради приједлога правилника и 
процедура и одговара за њихову примјену и 
- обавља друге послове по наређењу 
начелника Одјељења. 
 
Одговорност: 

- одговоран је за законито, 
благовремено и економично извршење 
повјерених послова, 
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- за свој рад одговоран је начелнику 
Одјељења за финансије. 

 
Посебни услови:  

- ВСС – економски смјер,  
- 3 године радног искуства, 
- положен стручни испит, 
- лиценца за звање Сертификованог 

рачуновође/Сертификованог 
рачуноводственог техничара и  

- познавање рада на рачунару. 
 
Број извршилаца: .................. 1'' 
 

Досадашње подтачке 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 
4.6 и 4.7. помијерају се и постају подтачке 4.3, 
4.4, 4.5, 4.6, 4.7. и 4.8. 
 

Члан 3. 
 

Овај Правилник ступа на  даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 

 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
НАЧЕЛНИК 

 
 

 
Број:02/1-014-136-9/10   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум,10.04.2012.            Др Радо Савић, с.р. 

48. 
На основу члана 43. и 72. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 
118/05), и члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре ("Службени гласник општине Лопаре", 
број: 4/05 и 12/09), Начелник општине Лопаре, 
доноси 
 

УПУТСТВО 
о начину и поступку одговора на 
постављена одборничка питања 

 
 

1. Овим Упутством уређује се начин и 
поступак достављања благовременог 
одговора на одборничка питања од 
стране Начелника општине и 
Административне службе општине 
Лопаре. 

2. Ако одговор на одборничко питање 
није дат на сједници на којој је 
постављено или ако је одборничко 
питање постављено између сједница, 
одговор се даје у писменој форми, у 
року од 15 дана, а изузетно у року од 

30 дана од дана постављања, односно 
пријема одборничког питања.  

3. Секретар Скупштине општине 
одборничко питање у писменој форми 
доставља путем књиге  протокола 
Начелнику општине најкасније у року 
од 5 дана од дана одржавања 
сједнице, односно од дана када је 
одборничко питање запримљено. 

4. Начелник по пријему одборничког 
питања у писменој форми исто 
прослеђује одјељењу, одсјеку или 
служби у чијем је домену постављено 
одборничко питање. 

5. Рок за достављање одговора на 
одборничко питање Начелнику 
општине је седам дана од дана 
пријема. Одборничко питање и одговор 
достављају се на прописаном обрасцу 
који је саставни дио овог Упутства. 

6. Одговор на одборничко питање 
доставља се Начелнику општине путем 
протокола, а исти у прилогу може 
имати копију релевантне 
документације која потврђује тачност 
навода у одговору. 

7. Након што се Начелник општине 
упозна са одговором, одборничко 
питање се доставља секретару 
Скупштине општине за потребе 
Скупштине. 

8. У случају кашњења одговора на 
одборничко питање секретар 
Скупштине општине је дужан 
обавјестити начелника општине да 
одређено одборничко питање није 
стављено  у процедуру у складу са 
роковима и другим одредбама овог 
Упутства.  

9. У случају да се поступак одговора на 
одборничко питање не поштује према 
одредбама овог Упутства, Начелник ће 
предузети одговарајуће мјере према 
одговорној особи. 

10. Ради транспарентног увида у 
цијелокупни процес одговора на 
одборничка питања секретар 
Скупштине општине ће водити 
евиденције постављених питања и 
одговора на одборничка питања. 

11. Ово Упутство ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у 
''Службеном гласнику општине 
Лопаре''. 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
НАЧЕЛНИК 

 
Број:02/1-014-32/12  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 29.03.2012.            Др Радо Савић, с.р. 
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    образац одборничког питања  

  ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

ОДБОРНИК:_____________________________ 

                                    /име и презиме/ 

СА ЛИСТЕ СТРАНКЕ:____________________  

          /назив листе/ 

___ __ ___ _____________________________ 

 

ОДБОРНИЧКО ПИТАЊЕ 

 _______________________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
____________________. 

 

Датум, __________ године       П о т п и с 

                             ___________________ 

________________________________________ 

        образац одговора на одборничко питање 

             ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

____________________________________ 

   /назив Одјељења или Службе/ 

 

ОДГОВОР НА ОДБОРНИЧКО ПИТАЊЕ 

 

 На ____ редовној сједници Скупштине 
општине Лопаре одржане дана ___.___.____. 
године, под тачком „Одборничка питања“, 
одборник ____________________, поставио је 
слиједеће одборничко питање: 

 ________________________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_________________________________. 

 

 На наведено одборничко питање 
дајемо следећи одговор: 

 ________________________________ 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_________________________________.  

 

Датум, __________ године       П о т п и с 

                         ___________________ 

________________________________________ 
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