
 
                                                                          
                                                                                   

                                       

 

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЛОПАРЕ 
Тел/Факс:055/650-304 

е-mail: lopareso@teol.net 

ГОДИНА 
2014. 

Број: 2/14 
 

25.03.2014. 

Гласник издаје Скупштина 
општине Лопаре, а уређује га 
Стручна служба Скупштине 
општине Лопаре. 
Гласник излази по потреби 

 
 
1. 
          На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 
члана 5. Закона о приватизацији пословних 
зграда и просторија (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 98/04, 42/05 и 30/12), 
а у вези са чланом  29. Статута општине 
Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 4/05, 12/09, 3/13 и 1/14), Скупштина 
општине Лопаре, на сједници одржаној 
28.02.2014. године, д о н о с и  
 
  

О  Д  Л  У  К  У 
o допуни Одлуке о начину и условима јавне 
продаје некретнина, број: 01/1-022-1-18/14 

од 31.01.2014. године 
 

I 
 

  У тачки I Одлуке о начину и условима 
јавне продаје некретнина, број: 01/1-022-1-
18/14 од 31.01.2014. године („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 1/14), иза 
ријечи „укупне површине 59,21 м2“, додају се 
слиједеће ријечи: „уписана у Књигу уложених 
уговора о продаји пословних зграда, пословних 
просторија и гаража – лист број: 19“. 
 

II 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре'' 
 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-20/14       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 28.02.2014.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
2. 

На основу члана 30. став 1. тачка 25. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13), члана 83. Закон о туризму 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 
70/11), члана 5. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07 и 109/12) и члана 29.  
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број:4/05, 12/09 и 3/13) 
Скупштина општине Лопаре на  сједници 
одржаној дана 28.02.2014. године, д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У  
о оснивању Туристичке организације 

општине Лопаре 
 
 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 1.  
 

Туристичка организација општине 
Лопаре оснива се у циљу:  

а) промоције туристичког производа  
јединице локалне самоуправе, 

б) подстицања и унапређивања развоја 
постојећег туристичког производа, 

в) подстицања и унапређивања развоја 
новог туристичког производа, 
           г) унапређивања и развијања свијести о 
значају туризма, привредним, друштвеним, 
културним и мултипликативним ефектима 
туризма на цјелокупни привредни систем и 

д) унапређивање општих услова 
боравка туриста и пружања информација 
туристима. 

 
Члан 2. 

 
Оснивач Туристичке организације је 

општина Лопаре, улица Цара Душана  број 61  
матични број: 1088718. 
 Права оснивача остварује Скупштина 
општине. 

Оснивачки улог Оснивача износи 
2.000,00 КМ (словима: двијехиљаде 
конвертибилних марака). 

 
II  ПРАВНИ СТАТУС  

 
Члан 3. 

 
Туристичка организација послује у 

складу са прописима којима се уређују јавне 
службе и уписује се у судски регистар.   

Туристичка организација има статус 
правног лица са правима и обавезама 
утврђеним Законом, овом Одлуком и Статутом 
ове установе.  
 
III  НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ 

 
Члан 4. 

 
 Назив установе ''Туристичка 
организација општине Лопаре''. 
 Скраћени назив установе је ''ТОЛ'' 
Лопаре. 
 

Члан 5. 
 

 Сједиште Туристичке организације је у 
Лопарама у Улици Цара Душана 61. 
 
IV ДЈЕЛАТНОСТ  

Члан 6. 
 

Дјелатност Туристичке организације  
првенствено подразумијева остваривање 
јавног интереса у области туризма. 

 Изузетно од става 1. овог члана 
Туристичка организација може да: 

а) управљају туристичком 
инфраструктуром јединице локалне 
самоуправе, туристичког простора или 
туристичког мјеста, која им је дата на 
управљање одлуком оснивача, 

б) управљају природним добрима и 
ресурсима који су им дати на управљање 
одлуком оснивача у складу са посебним 
прописима (излетишта, ловишта, паркови, 
плаже, језера, ријеке, природно и културно-
историјско насљеђе), 

в) организују манифестације и 
приредбе, 

г) објављају туристичке комерцијалне 
огласе у огласним медијима који су им дати на 
управљање одлуком оснивача, 

д) продају сувенире, туристичке карте и 
брошуре, осим сопственог промотивног 
материјала и 

ђ) обављају и друге послове од јавног 
интереса који су у функцији развоја туризма и 
који нису у супротности са законом и другим 
прописима.  
  
V  СРЕДСТВА ЗА РАД ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ  
 

Члан 7.  
 

  Средства Туристичке организације 
обезбјеђују се из средстава туристичке таксе, 
боравишне таксе у складу са Законом и 
средствима буџета оснивача, средстава 
заинтересованих субјеката и других извора а 
на основу програма који доноси оснивач за 
сваку календарску годину.  
 
VI ОРГАНИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

                                                                    
Члан 8. 

 
Органи Туристичке организације су 

Управни одбор и директор.  
 
УПРАВНИ ОДБОР ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 
Члан 9. 

 
Управни одбор Туристичке 

организације има предсједника и четири 
члана.  

Управни одбор именује и разрјешава 
Скупштина општине на приједлог  начелника, 
након проведеног поступка јавне конкуренције.  

Мандат чланова Управног одбора траје 
четири године с тим што чланови могу бити 
разрјешени дужности и прије истека мандата у 
случајевима прописаним овом одлуком.  
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Члан 10. 
 

За члана Управног одбора може бити 
именовано лице које испуњава следеће 
критеријуме: 

- Висока (VII степен) или виша (VI 
степен) стручна спрема,  

- Познавање проблематике у 
дјелатности којом се бави Туристичка 
организација,  

- Познавање садржаја и начина рада 
органа управљања,  

- Доказани резултати рада на ранијим 
пословима.  

 
Члан 11. 

 
Управни одбор има следећа права и 

дужности:  
             1. Доноси Статут,  
             2. Одлучује о пословању Туристичке 
организације,  
             3. Разматра и усваја извјештај  о 
пословању и годишњи обрачун 
             4. Доноси Програм рада и финансијски 
план,  
             5. Одлучује о кориштењу средстава у 
складу са Законом и Статутом Туристичке 
организације, 
             6. Врши друге послове утврђење актом 
о оснивању и Статутом.  
 

Члан 12. 
 

 Критеријуми за разрјешавање чланова 
Управног одбора су следећи: 
 -Истеком мандата на који су 
именовани, 
             -Неусвајање Извјештаја о раду 
Туристичке организације и Програма рада од 
стране Скупштине општине,  
 -Пословање Туристичке организације 
са финансијским губитком,  
 -Неоправдани изостанак са узастопно 3 
сједнице, 
 -Оставка већине чланова Управног 
одбора, 
 -Нередовно одржавање сједница 
Управног одбора.  
 
ДИРЕКТОР ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  
 

Члан 13. 
 

 Директора на основу претходно 
проведеног поступка јавне конкуренције, а на 
приједлог комисије за избор, именује 
Скупштина општине.  
 Мандат директора траје четири године, 
и по истеку мандата може бити именован у 

складу са процедуром и критеријумима 
предвиђеним овом Одлуком.  
 Директор може бити разрјешен 
дужности и прије истека мандата у 
случајевима прописаним овом Одлуком.  
 Директор и запослени у Туристичкој 
организацији не могу бити чланови Управног 
одбора.  
 

Члан 14. 
 

 Директор има следећа права и 
дужности:  
            1. Представља и заступа Туриситичку 
организацију без ограничења, 
            2. Организује и руководи радом 
Туристичке организације,  
            3. Предлаже акте који доноси Управни 
одбор,  
            4. Извршава одлуке Управног одбора и 
предузима мјере за њихово спровођење, 
            5. Стара се и одговара за законитост 
рада и кориштење и располагање имовином 
Туристичке организације,  
             6. Обавља и друге послове утврђење 
Законом и Статутом.  
 

Члан 15. 
 

Критеријуми за именовање директора 
су следећи:  

- Висока (VII степен) или виша (VI 
степен) стручна спрема 

-Потребно стручно знање из 
дјелатности којом се бави Туристичка 
организација,  

-Најмање 5 година радног искуства у 
струци,  

-Посједовање руководних и организа-
ционих способности,  

-Доказани резултати и успјеси у 
обављању ранијих послова.  
 

Члан 16. 
 

Директора разрјешава Скупштина 
општине у следећим случајевима:  
             - Истек мандата на који је именован, 
             - Неусвајање Извјештаја о раду и 
Програма рада од стране Скупштине општине  
             - Пословање Туристичке организације 
са финансијским губитком.  
 
VII   ОПШТИ АКТИ ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

Члан 17. 
 

Општи акти Туристичке организације 
су: Статут, Правилник о раду, Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
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радних мјеста и друга општа акта.  
Статут је општи акт Туристичке 

организације којим се ближе одређује 
дјелокруг рада, надлежност органа, заступање 
и представљање, права, обавезе и 
одговорности запослених, начин организовања 
послова и друга питања од значаја за рад 
Туристичке организације и доноси се уз 
претходно прибављену сагласност оснивача.  
 
VIII  ОБАВЉАЊЕ ПОЈЕДИНИХ СТРУЧНИХ И 
ДРУГИХ ПОСЛОВА  
 

Члан 18. 
 

У складу са Статутом, обављање 
појединих стручних послова из своје 
надлежности Туристичка организација може 
повјерити другим правним и физичким лицима 
уз сагласност оснивача.  
 
IX  ОСТВАРИВАЊЕ УТИЦАЈА ОСНИВАЧА НА 
РАД ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  
 

Члан 19. 
 

 У складу са Законом и овом Одлуком 
оснивач путем својих органа даје сагласност 
на Статут Туристичке организације, именује и 
разрјешава директора и чланове Управног 
одбора, даје сагласност на годишњи Програм 
рада и финансијски план и усваја годишњи 
извјештај о пословању и годишњи обрачун и 
даје сагласност на акт о организацији и 
систематизацији радних мјеста.  
 Управни одбор Туристичке 
организације је дужан да у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке,  донесе 
Статут Туристичке организације.   
 Надзор над законитошћу рада и 
пословања Туристичке организације врши 
надлежни орган управе у складу са Законом и 
актима оснивача.   
 

Члан 20. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лопаре“. 
 
 

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

 
 

 
Број: 01/1-022-1-21/14       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 28.02.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 

3.  
           На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 4. Закона 
о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске ("Службени 
гласник РС", број: 41/03) и члана 29. Статута 
општине Лопаре ("Службени гласник општине 
Лопаре", број: 4/05, 12/09, 3/13 и 1/14), 
Скупштина општине Лопаре на 12. редовној 
сједници одржаној дана 28.02.2014. године,     
д о н о с и 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о именовању вршиоца дужности  директора  
Туристичке организације општине  Лопаре 

 
I 
 

            СЛОБОДАН СИМИКИЋ инжињер 
статистике из Лопара, именује се  за  вршиоца 
дужности директора Туристичке организације 
општине  Лопаре.  
 

II 
 

 Овлашћује се в.д. директор да код 
надлежног суда поднесе захтјев за покретање 
поступка за упис Туристичке организације у 
регистар суда. 
 

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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-22/14       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 28.02.2014.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                      
                     Миленко Ристић,  дипл.ецц, с.р. 
_______________________________________ 
 
4. 

На основу члана 16. став 1. и 6. Закона 
о систему јавних служби ("Службени гласник 
РС", број: 68/07 и 109/12), члана 4. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске ("Службени 
гласник РС", број: 41/03), члана 29. Статута 
општине Лопаре ("Службени гласник општине 
Лопаре", број: 4/05, 12/09, 3/13 и 1/14), 
Скупштина општине Лопаре на 12. редовној 
сједници одржаној дана 28.02.2014. године,     
д о н о с и 
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Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одбора у Туристичкој 
организацији општине  Лопаре 

 
I 

 
 За вршиоце дужности чланова 
Управног одбора у  Туристичкој организацији 
општине  Лопаре именују се: 
 
 1. Дијана Митровић из Миросаваца, 
 2. Бошко Николић из Прибоја, 
 3. Драгица Митрић из Лопара, 
 4. Горица Ристић из Лопара и 
 5. Јасна Максимовић из Јабланице. 
 

II 
 

 Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у "Службеном 
гласнику општине Лопаре". 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-23/14         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 28.02.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
5.  
             На основу члана  30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 
чланa 29. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 4/05, 12/09, 
3/13 и 1/14),  Скупштина општине Лопаре на 
сједници одржаној дана 28.02.2014. године,  д 
о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о приступању дугу ЈКП ''ЕКОКОМ'' Лопаре 

  
I 
 

             Општина Лопаре, као оснивач ЈКП 
''ЕКОКОМ'' Лопаре,  приступа дугу који ЈКП 
''ЕКОКОМ'' Лопаре има према ЈП Регионална 
депонија ''ЕКО-ДЕП'' Бијељина у износу од 
5.629,20 КМ.  
 

II 
 
            Овлашћује се начелник општине да са 
ЈП регионалном депонијом ''ЕКО-ДЕП'' 
Бијељина закључи уговор о приступању дугу.   
 

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: 01/1-022-1-30/14       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 28.02.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                            
                                                                                         
6. 

На основу члана  30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 
члана 348. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
124/08, 58/09 и 95/11), члана 6. Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске 
и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 20/12) и члана 
29. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 4/05, 12/09, 
3/13 и 1/14),  Скупштина општине Лопаре на 
сједници одржаној дана 28.02.2014. године,             
д о н о с и 
 

 
О Д Л У К У 

о начину и условима продаје 
неизграђеног грађевинског земљишта 

 
I 
 

Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин спровођења лицитације за продају 
неизграђеног грађевинског земљишта у 
својини општине Лопаре, поближе означеног 
као к.ч.бр. 912/16 звано ''Фабрички круг'' 
површине 4253 м2 уписана у лист 
непокретности број 212 КО Лопаре град, а које 
по земљишнокњижним подацима одговара 
парцели означеној као к.ч.бр. 114/4 уписаној у 
земљишнокњижни  уложак број: 683 КО 
Лабуцка, са правом својине у корист општине 
Лопаре у дијелу 1/1.   

 
II 

 
Почетна продајна цијена земљишта из 

претходног члана износи 5,00 КМ по 1 м2 
земљишта, што за предметну парцелу износи 
21.265,00 (словима: двадесетједнахиљада 
двјестошездесетпет)  КМ.  
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III 
 

За учешће у поступку лицитације 
учесник је дужан уплатити једнократни износ 
кауције у висини од 10% од почетне продајне 
цијене земљишта, односно 2.126,50 КМ, 
уплатом на жиро рачун општине Лопаре или 
полагањем износа кауције на благајну 
општине.  

 
IV 
 

Продајну цијену наведеног земљишта 
учесник лицитације са којим ће се закључити 
купопродајни уговор дужан је уплатити у року 
од 15 (петнаест) дана након закљученог 
поступка лицитације, а предаја земљишта у 
посјед извршиће се у року од 7 (седам) дана 
од дана уплате купопродајне цијене и 
закључења купопродајног уговора,  о чему ће 
се сачинити записник о примопредаји у посјед. 

Све трошкове око израде и провођења 
купопродајног уговора сноси купац. 

 
V 
 

Поступак лицитације спровешће 
Комисија за продају грађевинског земљишта у 
државној својини,  коју је именовала 
Скупштина општине Лопаре. 

 
VI  
 

Овлашћује се начелник да по 
окончаном поступку лицитације може 
закључити уговор о продаји земљишта из 
тачке I ове одлуке.  
 

VII 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће бити објављена у 
„Службеном гласнику општине Лопаре“. 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-24/14        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 28.02.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
_______________________________________ 
 
7. 

На основу члана  30. у вези члана 108. 
став 2.  Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
101/04, 42/05,  118/05 и 98/13), члана 53б. и 58. 
Изборног закона Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 

34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12), 
тачке 3. Упутства о организовању и 
спровођењу избора за чланове савјета мјесне 
заједнице (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 122/12 и 31/13)  и члана 77. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 4/05,12/09, 3/13 и 1/14), 
Скупштина општине Лопаре, на сједници 
одржаној дана 28.02.2014. године, д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У 
о расписивању избора за чланове 
Савјета мјесне заједнице Корај 

 
Члан 1. 

 
Скупштина општине Лопаре расписује 

изборе за избор чланова Савјета мјесне 
заједнице Корај.  

 
Члан 2. 

 
 Изборима за чланове савјета мјесне 
заједнице Корај (у даљем тексту: Савјет) бира 
се 5 чланова Савјета.  

Мандат чланова Савјета траје четири 
године.  
 

Члан 3. 
 

Избори за чланове Савјета одржаће се 
30.03.2014. године, у периоду од 09,00 до 
15,00 часова.  

 
Члан 4. 

 
Чланови Савјета бирају се на збору 

грађана,  непосредним тајним гласањем.  
Укупан број грађана бирача мјесне 

заједнице, који присуствују збору грађана на 
којем се бирају   чланови Савјета, не смије 
бити мањи од 10% од укупног броја грађана 
бирача који имају пребивалиште на подручју 
мјесне заједнице Корај.  

 
Члан 5. 

 
Чланове Савјета бирају бирачи 

уписани у Централни бирачки списак за 
насељено мјесто Корај, који на дан избора 
имају пребивалиште на подручју мјесне 
заједнице Корај. 
 

Члан 6. 
 

Изборе за чланове Савјета ће 
спровести Општинска изборна комисија 
Лопаре (у даљем тексту: Изборна комисија) и 
бирачки одбор који се образује за бирачко 
мјесто Корај.  
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Бирачки одбор састоји се од 
предсједника и два члана који имају замјенике.  

 
Члан 7. 

 
Изборна комисија ће изборе за чланове 

Савјета спровести у складу са одговарајућим 
одредбама Изборног закона Босне и 
Херцеговине, Изборног закона Републике 
Српске, Закона о локалној самоуправи 
Републике Српске, Упутства о организовању и 
спровођењу избора чланове савјета мјесних 
заједница (у даљем тескту: Упуство), Статута 
општине Лопаре, као и Одлуке о мјесним 
заједницама на подручју општине Лопаре.  
 Изборна комисија је надлежна да 
организује, спроводи, и надгледа изборе, 
обезбиједи услове за одржавање избора, 
одреди бирачко мјесто, врши именовање и 
обуку бирачког одбора, стара се о изборном 
материјалу, врши контролу састава и овјеру 
кандидатских листа у складу са Упутством, 
врши израду гласачких листића, а обавља и 
друге послове техничке припреме за 
организовање и спровођење избора.  

 
Члан 8. 

 
Кандидате за чланове Савјета могу 

предложити:  
           - Политичке странке које на подручју 
општине Лопаре имају општинске одборе или 
други вид организације,  
           -  Удружења грађана која дјелују на 
подручју општине Лопаре,  
           - Најмање 30 грађана који имају 
пребивалиште не подручју мјесне заједнице 
Корај. 

 
Члан 9. 

 
     Предложени кандидати за избор 

чланова Савјета на дан одржавања избора 
морају да испуњавају следеће услове.  
            - да на дан расписивања избора имају 
пребивалиште на подучју мјесне заједнице 
Корај.  
            - да су уписани у Централни бирачки 
списак.  
 

Члан 10. 
 

Предлагачи предлажу највише онолико 
кандидата колико се бира чланова Савјета.  

Ако су предлагачи политичке странке и 
удружења грађана, кандидатска листа  мора 
да садржи следеће елементе: назив 
предлагача, редни број, име и презиме 
кандидата, јединствени матични број, као и 
потпис и печат предлагача.  
 Ако су предлагачи грађани, 

кандидатска листа садржи следеће елементе: 
редни број, име и презиме кандидата, 
јединствени матични број кандидата,  као и 
име и презиме, матични број и потпис свих 
грађана као предлагача.  
 Приликом предлагања кандидата мора 
се водити рачуна о равноправној полној 
заступљености у складу са чланом  20. Закона 
о равноправности полова у Босни и 
Херцеговини. 

 
Члан 11. 

 
 Овјеру кандидатских листа врши 
Изборна комисија.  
 Захтјев за овјеру кандидатских листи 
подноси се Изборној комисији на прописаном 
обрасцу најкасније 15 дана прије датума 
одржавања избора, са одговарајућим 
прилозима у складу са Упутством.  
 Предлагачи кандидата могу 
посматрати рад бирачког одбора у току 
спровођења избора уз услов претходног 
подношења захтјева за акредитацију, који се 
подноси изборној комисији 10 дана прије 
одржавања избора.  

 
Члан 12. 

 
 Изборна комисија је дужна да на 
основу достављених приједлога у складу са 
Упуством утврди коначну листу кандидата за 
чланове Савјета.   
 Изборна комисија припрема и овјерава 
гласачки листић за избор чланова Савјета,  
који садржи:  
           - назив општине Лопаре,  
           - назив мјесне заједнице Корај 
           - датум одржања избора 
           - име и презиме кандидата са називом 
предлагача,  
           - упутство о привилном начину гласања 
и испуњавања гласачког листића 
           - печат изборне комисије.  

Редослијед кандидата за чланове 
савјета мјесне заједнице утврђује се према 
азбучном реду презимена и имена кандидата. 

 
Члан 13. 

 
 Приликом гласања бирач на гласачком 
листићу може означити највише 5 (пет) имена 
кандидата на гласачом листићу.  
  Неважећи гласачки листић је листић на 
коме је означен већи број кандидата од броја 
чланова Савјета који се бирају, непопуњен 
листић и листић који је тако попуњен да се не 
може са сигурношћу утврдити како је грађанин 
бирао.  
 Уколико на збору грађана није 
присутан потребан број грађана, избори за 
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чланове Савјета ће се поновити у року од 15 
дана.  
 Одлуку о понављању избора из 
претходног става доноси Изборна комисија.  
 Поновни избори се спроводена основу 
кандидатских листи и Извода из централног 
бирачког списак који су кориштени на 
изборима којима није присуствовао потребан 
број бирача.  
 

Члан 14. 
 

 Спровођење активности и радњи у 
циљу утврђивања резултата избора за 
чланове Савјета, под којим се подразумијева: 
бројање гласачких листића, бројање и третман 
неискориштених и упропаштених гласачих 
листића, утврђивање и бројање важећих 
листића, утврђивање резултата избора 
појединачно за сваког кандидата, утврђивање 
коначних резултата за чланове Савјета, 
објављивање резултата избора, изјављивање 
приговора на евентуалне неправилности у 
спровођењу избора, као и одлучивање о 
приговорима на спровођење избора врши се у 
складу са Упутством.  
 Одлука Изборне комисије о 
изјављеним приговорима је коначна.  

Након окончања поступка одлучивања 
по приговорима на спровођење избора, 
Изборна комисија доноси одлуку о 
потврђивању резултата избора.  

 
Члан 15. 

 
 За чланове Савјета изабрани су 
кандидати који су добили највише гласова.  

 
Члан 16. 

 
Изборна комисија у року од 7 дана од 

дана потврђивања резултата издаје увјерења 
изабраним члановима Савјета.  
 Сматра се да Савјет конституисана 
избором предсједника Савјета.  
 Предсједника Савјета бирају чланови 
Савјета, из реда изабраних чланова, већином 
гласова од укупног броја чланова Савјета.  
 Предсједника Савјета за именовање 
предлажу изабрани чланови Савјета.  

 
Члан 17. 

 
 Изборна комисија је дужна да 
обавијести јавност о датуму и времену 
одржавању избора, путем одговарајућих 
обавјештења која ће истаћи на огласној табли 
Административне службе општине Лопаре, 
интернет страници општине Лопаре, на 
огласној табли у мјесној заједници Корај као и 
на други одговарајући начин.  

Члан 18. 
 

Изборна комисија је дужна да у року од 
30 дана од дана одржавања избора достави 
Скупштини општине Лопаре писану 
информацију о спровођењу реализацији и 
имплементацији избора и изборних резултата 
за чланове Савјета мјесне заједнице Корај.  

 
Члан 19. 

 
Средства за спровођење избора 

обезбиједиће се из Буџета општине Лопаре за 
2014. годину.  

 
Члан 20. 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у ''Служеном 
гласнику општине Лопаре''.  
 
 

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

 
Број: 01/1-022-1-25/14       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 28.02.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
8. 
          На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС" број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 1, 2 i 9 Закона о 
Комуналним таксама (“Службени гласник 
Републике Српске” број:   4/2012) и члана 29. 
Статута општине Лопаре (“Службени гласник 
општине Лопаре “број: 4/05, 12/09, 3/13 и 1/14), 
Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана 28.02.2014. године, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке о  

комуналним таксама  
 

Члан 1. 
 
           У члану 4. Одлуке о комуналним 
таксама ("Службени гласник општине Лопаре" 
број:3/12) додаје се после става два став три 
који гласи: 
            Од плаћања комуналне таксе 
ослобађају се, у првој години када је таксени 
обвезник покренуо дјелатност , и: 
            а) се баве старим традиционалним и 
дефицитарним занатима (опанчар, сајџија, 
сарач, ковач, кујунџија и сл.) 
          б) први пут покреће привредну или 
услужну дјелатност уколико је обвезник 
предузетник  
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          в) запосли нове раднике, уколико је 
предузетник  
          г) је корисник права из социјалне 
заштите. 
          Право на ослобађање у наведеним 
случајевима овог става на основу писаних 
доказа остварује се у пореској управи. 
 

Члан 2. 
 

          Тарифни број: 3 мијења се и гласи: 
Привредна друштва из области игара на срећу 
(кладионице, лутрије, покер апарати и сл.) за 
сваки објекат у којима се исти приређују на 
подручју општине. 
 
           годишња такса износи 2.000,00 КМ 
 
         Напомена: Рјешење на основу пријаве 
власника издаје Одјељење за просторно 
уређење и стамбено комуналне послове. 
 

Члан 3. 
 

           Тарифни број 7. се брише, а тарифни 
број 8 аутоматски се помјера на седам и 
остали тарифни бројеви се помјерају за по 
један број уназад. 
 

Члан 4. 
 

           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: 01/1-022-1-26/14        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:28.02.2014.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
9. 
          На  основу  члана 30.  Закона   о   
локалној   самоуправи   („Службени гласник   
РС“,   број:   101/04,   42/05, 118/05 и 98/13)  и 
члана 29. Статута општине Лопаре („Службени 
гласник   општине   Лопаре“,   број:   4/05, 
12/09, 3/13 и 1/14) Скупштина   општине   
Лопаре   на сједници одржаној дана  
28.02.2014.  године,     д о н о с и 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о  уступању на кориштење моторних возила  

у власништву општине Лопаре 
 

 

Члан 1. 
   

Општина Лопаре уступа на кориштење 
Јавном комуналном предузећу ''ЧИСТОЋА'' 
д.о.о. Лопаре моторна возила:  

 
           1. Камион за одвоз смећа ''IVECO 
EUROCARGO ML 120 E 28''  
           2. Камион ''IVECO DAILY 35S11  

 
Члан 2. 

 
  Возила из претходног става уступају се 
на кориштење Јавном комуналном предузећу 
''ЧИСТОЋА'' д.о.о. Лопаре ради обављања 
комуналне дјелатности – одвоза комуналног 
отпада, те се у друге сврхе не могу користити.  
 

Члан 3. 
 

  За реализацију ове одлуке заужује се 
начелник општине Лопаре. 

 
Члан 4.  

 
Ова Одлука  ступа на снагу  даном 

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

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

 
 
Број: 01/1-022-1-27/14      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 28.02.2014.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ       
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
10. 

На  основу  члана 30.  Закона   о   
локалној   самоуправи   („Службени гласник   
РС“,   број:   101/04,   42/05, 118/05 и 98/13)  и 
члана 29. Статута општине Лопаре („Службени 
гласник  општине  Лопаре“, број: 4/05, 12/09, 
3/13 и 1/14), Скупштина   општине   Лопаре на 
сједници одржаној дана  28.02.2014. године, д 
о н о с и 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о измјенама Одлуке о комуналном уређењу 

насеља на терторији општине Лопаре 
 

Члан 1. 
   

У Одлуци о комуналном уређењу 
насеља на територији општине Лопаре 
(„Службени   гласник   општине   Лопаре“, 
број:12/07)  у члану   2. став 1.  ријечи ''Јавно 
коунално предузеће ''ЕКОКОМ'' Лопаре'' 
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мијењају  се и  гласе: ''Јавно комунално 
предузеће ''ЧИСТОЋА'' д.о.о. Лопаре 
 

Члан 2.  
 

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

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

 
 
Број: 01/1-022-1-28/14       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 28.02.2014.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
11. 

На основу члана 30. и 72. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13), а у вези са чланом 29. и 48. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/05 12/09, 3/13 и 1/14), 
Скупштина општине Лопаре на  сједници 
одржаној дана  28.02.2014. године, д о н о с и   
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 
I 

 
             Одобравају се средства из Буџета 
општине Лопаре, са позиције 511100 
„Капиталне инвестиције“ у сврху  обнављања 
„старе школе“ у Прибоју у износу од 40.000,00 
КМ.  
 

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

III 
 

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

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

 
 
Број: 01/1-022-1-29/14        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 28.02.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 

12. 
         На основу члана 38. став 2. и члана 40. 
став 1. и 3. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 40/13), члана 30. став 1. алинеја 
5. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и члана 29. став 1. алинеја 4. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/05, 12/09, 3/13 и 1/14), 
Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној 28.02.2014. године,  донијела  је  
 
 

О Д Л У К У 
о приступању изради Просторног плана 

општине Лопаре 
 

Члан 1. 
 

          Приступа се изради Просторног плана 
општине Лопаре (у даљем тексту: Просторни 
план). Просторним планом се обухвата 
подручје општине Лопаре, у границама 
насељених мјеста и катастарских општина са 
њеног подручја, у површини цца 300 км2.  
 

Члан 2. 
 

          Плански период у смислу члана 25. став 
6. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
40/13) је 20 година.  
 

Члан 3. 
 

          За израду Просторног плана дефинишу 
се сљедеће смјернице:  
∼ просторни план израдити у складу са 
Законом о уређењу простора и грађењу    
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
40/13) и Правилником о начину израде, 
садржају и формирању докумената просторног 
уређења („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 69/13), те другим прописима из 
посебних области релевантних за планирање 
и уређење простора, као што су: саобраћај, 
снабдијевање водом и енергијом, 
телекомуникације, комунална инфраструктура, 
заштита од природних непогода, заштита 
културних добара, заштита вода, ваздуха, 
пољопривредног, шумског и осталог 
земљишта, као и других елемената животне 
средине и друго,  
∼ носилац израде је дужан у току израде 
обезбиједити усклађеност Просторног плана 
са документом просторног уређења ширег 
подручја, односно са Просторним планом 
Републике Српске,  
∼ прије приступања изради Приједлога 
Просторног плана, носилац израде доставља 
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Нацрт Просторног плана носиоцу припреме 
(предлагачу) ради прибављања стратешке 
процјене утицаја на животну средину, а у 
складу са посебним прописом о заштити 
животне средине,  
∼ организациона и стручна припрема за 
израду Просторног плана обухвата поступке из 
члана 17. и 18. Правилника о начину израде, 
садржају и формирању докумената просторног 
уређења („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 69/13), 
 

Члан 4. 

          Рок за израду плана регулисаће се 
уговором са утврђеним носиоцем израде 
Просторног плана.  

Члан 5. 

          Садржај Просторног плана прописан је 
Законом о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
40/13) и Правилником о начину израде, 
садржају и формирању докумената просторног 
уређења („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 69/13).  

Члан 6. 

          Носилац припреме за израду Просторног 
плана (у даљем тексту: носилац припреме) је 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове општине Лопаре. Носилац 
израде Просторног плана ће се  изабрати у 
складу са прописима о јавним набавкама.  

Члан 7. 

          Средства за израду Просторног плана 
обезбјеђују се из Буџета општине Лопаре и 
осталих извора финансирања у складу са 
законом.  

Члан 8. 

          Ова Одлука ће бити достављена 
Министарству за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију у року од 15 дана 
од дана доношења.  

Члан 9. 

          О провођењу ове Одлуке стараће се 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове  општине Лопаре.  

Члан 10. 

          Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о приступању изради 

просторног плана општине Лопаре („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 4/06).  
 

Члан 11. 
 

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

 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-31/14       ПРЕДСЈЕДНИК               
Датум: 28.02.2014.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
13. 
 На основу члана 30. и 72. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број: 101/04), 42/05 и 118/05 и 
98/13), члана 29. и 48. Статута општине 
Лопаре ("Службени гласник општине Лопаре", 
број: 4/05,12/09, 3/13 и 1/14), Скупштина 
општине Лопаре на сједници одржаној дана 
28.02.2014. године,  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању – Стручног мишљења - 

урбанистичко-техничких услова 
 

I 
 
 Прихвата се Стручно мишљење - 
урбанистичко технички услови број: 206/13 од 
13.02.2014. године инвеститора Спасојевић 
Спасоја, из Лопара, за измјену грађевинске 
парцеле-докуп дијела грађевинског земљишта 
у Лопарама на земљишту к.ч. број: 915/14, 
настале цијепањем к.ч.бр.915/1  зв. "Лука", 
уписане К.О. Лопаре град, а који су урађени од 
стране ЈП “Дирекције за изградњу и развој 
града” Бијељина. 
 Са наведеним Стручним мишљењем и 
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". 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-32/14       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 28.02.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
14. 
            На основу члана 348. став 3. тачка д. 
Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09 
и 95/11), а у вези са чланом 29. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 4/05, 12/09, 3/13 и 1/14), 
Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана 28.02.2014. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
              1. Даје се сагласност за продају 
земљишта у државној својини, непосредном 
погодбом у сврху комплетирања грађевинске 
парцеле Тешић Радивоја Жарке из Лопара, а 
које је означено као: 
 
              -  к.ч.бр.  528/14 зв. „Лука“, у нарави 
двориште у пов. од 336 м2, уписана у ПЛ бр. 
212. к.о. Лопаре град на име Скупштина 
општине Лопаре са 1/1 дијела, а која по 
земљишној књизи одговара парцели означеној 
као к.ч.бр. 336/11 СП зв. „Лука“ у нарави 
ораница у пов од 336 м2, уписана у зк.ул.бр. 
210. к.о. Козјак као својина Општине Лопаре са 
дијелом од 1/1.  
 
             2. Земљиште које је предмет докупа се 
налази у шестој  зони према Одлуци о 
грађевинском земљишту за коју је одређена 
цијена од 1% од просјечне коначне 
грађевинске цијене м2 корисне стамбене 
површине која износи 5 КМ по  м2.  
             3. Накнада за продају земљишта 
наведеног у тачки 1. диспозитива одређује се у 
износу од 1.680,00 КМ. 
             4. Овлашћује се Начелник општине 
Лопаре да може закључити уговор о продаји 
предметног земљишта.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
             Тешић Радивоја Жарко поднио је 
захтјев Скупштини општине Лопаре за докуп 
земљишта наведеног у диспозитиву закључка. 
 
             У поступку је утврђено: 
 
             - да су Одлуком Скупштине Општине 
Лопаре бр. 01/1-022-1-73/13 од 22.03.2013. 
године прихваћени урбанистичко-технички 

услови бр. 299/12 од 27.08.2012. године 
израђени од стране ЈП Дирекција за изградњу 
и развој града Бијељина, а који се односе на 
докуп дијела градског грађевинског земљишта 
и комплетирање грађевинске парцеле Тешић 
Жарка за изграђени породично-стамбени 
објекат у Лопарама на земљишту означеном 
као к.ч.бр. 528/2, уписане у к.о. Лопаре град 
(докуп-дио к.ч.бр. 528/1).  
             - да је парцела к.ч.бр. 528/14 у пов. од 
336 м2 уписана у Пл.бр. 212. к.о. Лопаре град 
на име Скупштине општине Лопаре са дијелом 
од 1/1, а иста је настала цијепањем од 
парцеле к.ч.бр. 528/1, уписане у исти Пл, а све 
према скици Приватне геодетске организације 
„Геоматик“ Лопаре од 04.06.2013. године и 
списку промјена бр. 19/2013 за к.о. Лопаре 
град, 
 
            - да парцела к.ч.бр. 528/14 к.о. Лопаре 
град по земљишној књизи одговара парцели 
означеној као к.ч.бр. 336/11 СП у пов. од 336 
м2, уписана у зк.ул.бр. 210. к.о. Козјак на име 
Општина Лопаре са дијелом од 1/1, 
           - да је чланом 3 став 2. Одлуке о 
одређивању висине накнаде за продато 
градско грађевинско земљиште („Службени 
гласник општине Лопаре“, број 12/07) 
прописано да се висина накнаде по 1 м2 
градског грађевинског земљишта утврђује у 
проценту од просјечне коначне грађевинске 
цијене 1 м2 корисне стамбене површине из 
претходног става и то као фиксан проценат у 
шестој зони 1%, 
           - да је чланом 1. Одлуке о просјечној 
грађевинској цијени из претходне године 1 м2 
корисне стамбене површинне на подручју 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број 3/11) прописано да просјечна 
грађевинска цијена 1 м2 корисне стамбене 
површине на подручју општине Лопаре, која 
служи као основ за утврђивање накнаде за 
погодност уређења градског грађевинског 
земљишта (једнократна рента) износи 500 КМ. 
 
           На основу напријед наведеног утврђено 
је да накнада за градско грађевинско 
земљиште износи 5 КМ по 1м2, па је одређена 
цијена као у тачки 3. диспозитива закључка.  
 
          На основу напријед изложеног утврђено 
је да су испуњени услови из члана 348. став 3. 
тачка д. Закона о стварним правима који 
прописује да продаја, односно оптерећење 
правом грађења непокретности у својини 
републике и јединица локалне самоуправе се 
изузетно може извршити непосредном 
погодбом за потребе изградње ради 
обликовања грађевинске честице. 
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          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: 01/1-022-1-33/14       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 28.02.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
15. 
          На основу члана 30. и 72. став 2. Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05 
и 98/13), а у вези са чланом 29. и 48. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 4/05 12/09, 3/13 и 1/14), 
Скупштина општине Лопаре на  сједници 
одржаној дана  28.02.2014. године, д о н о с и   
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о мјерама за провођење  популационе 

политике  општине Лопаре 
 

Члан 1. 
 
 Овим закључком утврђују се мјере за 
спровођење популационе политике  општине 
Лопаре, усмјерене повећању природног 
прираштаја становништва на територији 
општине Лопаре.  
 

Члан 2. 
 

 Општина Лопаре стимулисаће 
породице са четворо и више дјеце, породице у 
којима је у току 2014. године рођено дијете, као 
и брачне парове који природним путем не могу 
остварити потомство, да то остваре 
вјештачком оплодњом.  
 

Члан 3. 
 

 У складу са претходним чланом 
општина Лопаре стимулисаће популациону 
политику следећим мјерама:  

1. Породица  сваког дјетета које је 
рођено у 2014. години остварује право на 
исплату износа од  100,00 КМ уз услов да 

родитељи новорођеног дјетета имају 
пребивалиште на територији општине Лопаре.  

2. Мајке које су родиле четворо и више 
дјеце с тим да је бар једно дијете малољетно и 
које имају пребивалиште на територији 
општине Лопаре, остварују право да им се  до 
08.03. 2014. године исплати износ од 100,00 
КМ.  

3. Да се сваком брачном пару који 
природним путем не може остварити 
потомство, него вјештачком оплодњом, 
помогне новчано у складу са могућностима 
општине, с тим да породица има 
пребивалиште на подручју општине Лопаре. 

 
Члан 4. 

 
 За реализацију  мјера из члана 3. став 
1. тачка 1. задужује се Центар за социјални 
рад Лопаре 

За реализацију  мјера из члана 3. став 
1. тачка 2. задужује се Одјељење за привреду 
и друштвене дјелатности административне 
службе општине Лопаре.  

За реализацију мјера из члана 3. став 
1. тачка 3. задужује се начелник општине 
Лопаре.  
 

Члан 5. 
 

Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења и биће објављен у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''.  
   
                                                                  

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

 
 

Број: 01/1-022-1-34/14        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 28.02.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА 
 
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  
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I 
 

Покреће се поступак јавне набавке 
радова на изградњи темеља објекта за 
потребе гробља у Пељавама. 

 
II 
 

 Предвиђени максимални бруто износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
7.020,00  КМ.  
 Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2014. годину.  
  

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак директног споразума. 

 
IV 

 
 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: 02/5-404-10-1/14        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 06.02.2014.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
17. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА         
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-10-3/14 
Датум: 10.02.2014.  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 и 60/10), Начелник општине           
д о н о с и, 
 
 

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 

I 
 

 У поступку јавне набавке радова на 
изградњи темеља објекта за потребе сеоског 
гробља у Пељавама, засеок Станкићи, 

примјеном поступка директног споразума, 
након разматрања достављене Понуде брoj: 
04/14 од 06.02.2014. године, одлучено је да се 
уговор додијели понуђачу „ИНТЕГРАЛ  МЦГ“  
д.о.о. Лoпаре. 
 

Вриједност радова износи 7.019,80 КМ, 
(словима: седамхиљададеветнаест и 80/100 
КМ). У цијену радова урачунат је ПДВ 17%. 
 

 II 
 

 У поступку разматрања достављене 
понуде , констатовано је да иста испуњава 
услове постављене тенедерском 
документацијом, те је одлучено да се изврши 
додјела уговора понуђачу из тачке I  овое 
Одлуке.  
 

III 
 
 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 
_______________________________________ 
 
18.                      . 
                       
РЕПУБЛИКА СРПСКА  
  ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
   Начелник општине    
  
Број: 02/5-404-6-5/14 
Датум: 12.02.2014. 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, 60/10 и 87/13),  Начелник општине 
д о н о с и, 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача  и 

додјели  уговора у поступку јавне набавке  
 

I 
 

 У поступку јавне набавке путем 
Конкурентског захтјева за доставу понуда без 
објаве обавјештења о нбавци број: 02/5-404-6-
2/14 од 28.01.2014. године, а који се односи на 
набавку услуга израде Шумско-привредне 
основе за шуме у приватној својини на 
подручју општине Лопаре за период од 2015. 
до 2025. године, понуде су доставили следећи 
понуђачи: 
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1.  „Wald Projekt“ д.о.о. Босанска Крупа, 
2.  „Елград“  д.о.о. Теслић  и 
3.  „Шума План“д.о.о. Бања Лука. 

    
II 
 

 Након разматрања приспјелих понуда 
установљено је да су понуде свих понуђача 
наведених у тачки I ове Одлуке у потпуности 
испуниле услове тражене према тендерској 
документацији, те је на основу критеријума 
најниже цијене технички задовољавајуће 
понуде извршено вредновање и утврђен 
следећи редослијед понуђача: 
 
             1. „Шума План“д.о.о. Бања Лука 
     56.424,99  КМ, са ПДВ-ом, 

2. „Елград“  д.о.о. Теслић  
     57.576,52  КМ, са ПДВ-ом  и 

3. „Wald Projekt“ д.о.о. Босанска Крупа     
     58.440,17  КМ, са ПДВ-ом, 
  
и оцијењено да је најповољнији понуђач: 
„Шума План“д.о.о. Бања Лука са понуђеном 
цијеном у износу од 56.424,99 КМ  (словима: 
педесетшестхиљадачетрстодвадесетчетири и  
99/100 КМ), са урачунатим ПДВ-ом.  

 
III 
 

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, а може се изјавити и на записник  
Начелнику општине као првостепеној инстанци 
у жалбеном поступку. 
 

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. 
________________________________________ 
19. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА         
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-8-3/14 
Датум: 13.02.2014.  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 и 60/10),  Начелник општине          
д о н о с и, 
 
 

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 

I 
 

 У поступку јавне набавке материјала 
намијењеног за извођење занатских радова, 
примјеном поступка директног споразума, 
након разматрања достављене Понуде 
понуђаћа  број: 01-02/2014 од 10.02.2014. 
године, одлучено је да се уговор додијели 
понуђачу СТР „ ГВОЖЂАРА“ Лопаре. 
 

Вриједност Уговора износи 4.529,55 КМ 
(словима: четирихиљадепетсто-двадесетдевет 
КМ и 55/100). У цијену је урачунат ПДВ. 
 

 II 
 

 У поступку разматрања достављене 
понуде , констатовано је да иста испуњава 
услове постављене тенедерском 
документацијом, те је одлучено да се изврши 
додјела уговора понуђачу из тачке I  овое 
Одлуке.  
 

III 
 
 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. 
_______________________________________ 
 
20.                        
     
РЕПУБЛИКА СРПСКА   
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-11-5/14 
Датум: 14.02.2014. 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, 60/10 и 87/13),  Начелник општине     
д о н о с и, 
 



Страна 16                            Службени гласник општине Лопаре – број 2.                       25.03.2014. 
 

О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача  и 
додјели  уговора у поступку јавне 

набавке радова 
 
I 
 

 У поступку јавне набавке путем 
Конкурентског захтјева за доставу понуда без 
објаве обавјештења о нбавци број: 02/5-404-
11-2/13 од 07.02.2014. године, а који се односи 
на набавку радова на доградњи и проширењу 
постојећег моста преко ријеке Гњице за засеок 
Поток у МЗ Лопаре, понуде су доставили 
следећи понуђачи: 
 

1.  ''ИНЕГРАЛ  МЦГ'' д.о.о.  Лопаре, 
2.  „ЗИДАР  ЖИВАНОВИЋ“ д.о.о. Доња 

Трнова  и 
3.  „МОНТ-ГРАДЊА“ д.о.о. Угљевик. 

    
II 
 

 Након разматрања приспјелих понуда 
установљено је да су понуде свих понуђача 
наведених у тачки I ове Одлуке у потпуности 
испуниле услове тражене према тендерској 
документацији, те је на основу критеријума 
најниже цијене технички задовољавајуће 
понуде извршено вредновање и утврђен 
следећи редослијед понуђача: 
 
             1. „ЗИДАР  ЖИВАНОВИЋ“ д.о.о. Доња 
Трнова 37.483,19  КМ, са ПДВ-ом,                                             

2. „МОНТ-ГРАДЊА“ д.о.о. Угљевик 
41.504,31  КМ, са ПДВ-ом, 

3. ''ИНЕГРАЛ  МЦГ'' д.о.о.  Лопаре 
39.432,77  КМ, са ПДВ-ом, 
  

и оцијењено да је најповољнији 
понуђач: „ЗИДАР  ЖИВАНОВИЋ“ д.о.о. Доња 
Трнова са понуђеном цијеном радова у износу 
од 37.483,19 КМ  (словима: тридесетсе-
дамхиљадачетрстоосамдесеттри  и 19/100 
КМ), са урачунатим ПДВ-ом. 

 
III 
 

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, а може се изјавити и на записник  
Начелнику општине као првостепеној инстанци 

у жалбеном поступку. 
 

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. 
________________________________________ 
 
21.                 
   
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
   Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-9-3/14 
Датум: 18.02.2014. 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 и 60/10),  Начелник општине,          
д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 

I 
 

У поступку јавне набавке једних 
двокрилних врата за потребе Територијалне 
ватрогасне јединице општине Лопаре која у 
свом саставу морају имати посебна врата за 
пролаз пјешака, примјеном поступка директног 
споразума, након разматрања достављене 
Понуде понуђача од 06.02.2014. године, 
одлучено је да се уговор додијели понуђачу 
„ТЕРМОДОМ“ д.о.о. Бијељина. 

 
Вриједност уговора износи 2.700,00 КМ  

(словима: двијехиљадеседамсто КМ). У цијену 
је урачунат ПДВ 17%. 
 

 II 
 
 У поступку разматрања достављене 
понуде , констатовано је да иста испуњава 
услове постављене тенедерском 
документацијом, те је одлучено да се изврши 
додјела уговора понуђачу из тачке I  овое 
Одлуке.  
 

III 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
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доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
 
      
      Н А Ч Е Л Н И К  
   Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
22.  
 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 набавке услуга 
поправке локалног макадамског пута у Мјесној 
заједници Тобут према Удригову,  у дужини од 
3.000,00 метара.   

 
II 

 
 Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 
3.800,00 КМ.  
 Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2014. годину.    
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак директног споразума. 

 
IV 

 
 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: 02/5-404-12-1/14       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 18.02.2014.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 

23.      
      
РЕПУБЛИКА СРПСКА   
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-12-3/14 
Датум: 19.02.2014.  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 и 60/10),  Начелник општине          
д о н о с и, 
 
 

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 
I 
 

 У поступку јавне набавке услуга 
поправке локалног макадамског пута у Мјесној 
заједници Тобут према Удригову које укључују 
и уређења одводних канала на истом путу, у 
дужини од 3.000,00 метара, примјеном 
поступка директног споразума, након 
разматрања достављене Понуде  понуђача од 
06.02.2014. године, одлучено је да се уговор 
додијели понуђачу Услужна ровокопачка рања 
„Станишић“ Лопаре. 
 

Вриједност услуга у бруто износу је 
3.800,00 КМ (словима: трихиљадеосамсто КМ).  
 

 II 
 

 У поступку разматрања достављене 
понуде , констатовано је да иста испуњава 
услове постављене тенедерском 
документацијом, те је одлучено да се изврши 
додјела уговора понуђачу из тачке I  овое 
Одлуке.  
 

III 
 
 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. 
____________________________________ 
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24. 
 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 набавке услугa 
поправке макадамског пута у Бобетином Брду 
за засеок Митровићи,  у дужини од 1.000,00 
метара.   

 
II 

 
 Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 
4.500,00 КМ.  
 Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2014. годину.    
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак директног споразума. 

 
IV 

 
 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: 02/5-404-13-1/14       Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 19.02.2014.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
25. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА   
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ    
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-13-3/14 
Датум: 28.02.2014.  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 и 60/10),  Начелник општине          
д о н о с и, 
 
 

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 

I 
 

 У поступку јавне набавке услуга 
поправке локалног макадамског пута у 
Бобетином Брду за засеок Митровићи  у 
дужини од 1.000,00 метара, која обухвата 
набавку, довоз и уградњу дробљеног каменог 
агрегата од 0-60 мм у количини од 150,00 м3, 
примјеном поступка директног споразума, 
након разматрања достављене Понуде  
понуђача број: 04/14 од 26.02.2014. године, 
одлучено је да се уговор додијели понуђачу 
„JOVIĆ  S&D“ д.о.о. Угљевик. 
 

Вриједност услуга је 5.265,00 КМ 
(словима: петхиљададвјестошездесетпет КМ). 
У цијену је урачунат ПДВ 17%.  
 

 II 
 

 У поступку разматрања достављене 
понуде , констатовано је да иста испуњава 
услове постављене тенедерском 
документацијом, те је одлучено да се изврши 
додјела уговора понуђачу из тачке I  овое 
Одлуке.  
 

III 
 
 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.  
________________________________________ 
 
26.               
 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 
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О Д Л У К У  
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 
 

Покреће се поступак јавне набавке 
електроматеријала за расвјету, према 
захтијеваној спецификацији. 

 
II 
 

 Предвиђени максимални бруто износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
6.690,50  КМ.  
 Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2014. годину.  
  

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак директног споразума. 

 
IV 

 
 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: 02/5-404-14-1/14         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум:19.02.2014.             Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
27. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА   
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-14-3/14 
Датум: 25.02.2014.  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 и 60/10),  Начелник општине          
д о н о с и, 
 

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 

I 
 

 У поступку јавне набавке 
електроматеријала намијењеног за јавну 

расвјету у насељу Вакуф, примјеном поступка 
директног споразума, након разматрања 
достављене Понуде понуђаћа  број: 02-02/2014 
од 21.02.2014. године, одлучено је да се уговор 
додијели понуђачу СТР „ГВОЖЂАРА“ Лопаре. 
 

Вриједност Уговора износи 6.690,95 КМ 
(словима: шестхиљадашестодеве-десет КМ и 
95/100). У цијену је урачунат ПДВ. 
 

 II 
 

 У поступку разматрања достављене 
понуде , констатовано је да иста испуњава 
услове постављене тенедерском 
документацијом, те је одлучено да се изврши 
додјела уговора понуђачу из тачке I  овое 
Одлуке.  
 

III 
 
 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. 
________________________________________ 
 
28.      
     
 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 
услуга одржавања јавне хигијене и јавних 
зелених површина у насељеним мјестима 
Лопаре, Прибој и Корај, за период од 01.04. до 
31.12.2014. године.   

 
II 
 

 Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 
40.000,00 КМ. 
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 Средства за набавку роба из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине за 
2014. годину са буџетске ставке „Трошкови 
комуналне инфраструктуре - заједничка  
комуналне потрошња“, економски код 412800. 
 

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: 02/5-404-15-1/14          Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 04.03.2014.            Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
  
29.      
    

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 реконструкцији објекта старе школе 
поред цркве у Прибоју.   

 
II 
 

 Предвиђени максимални износ бруто 
средстава за реализацију јавне набавке је 

40.000,00 КМ. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине за 
2014. годину, позиција 511100, а на основу 
Одлуке Скупштине општине Лопаре број: 01/1-
022-1-29/14 од 28.05.2014. године. 
 

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: 02/5-404-16-1/14         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 05.03.2014.            Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
30. 
 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, 
60/10 и 87/13), 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 
садница шљиве у количини од 2.600,00 
комада.   
 

II 
 

 Предвиђени максимални бруто износ 
средстава за реализацију јавне набавке је 
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7.020,00  КМ.  
 Финансијска средства се обезбјеђују у 
буџету општине Лопаре за 2014. годину.  
  

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак директног споразума. 

 
IV 

 
 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: 02/5-404-17-1/14        Н А Ч Е Л Н И К 
Датум:05.03.2014.            Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
31.  
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-17-3/14 
Датум: 06.03.2014.  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, 60/10 и 87/13),  Начелник општине,  
д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 

I 
 

 У поступку јавне набавке садница 
шљиве у количини од 2.600,00 комада, 
примјеном поступка директног споразума, 
након разматрања достављене Понуде 
понуђаћа  број: 07/2014 од 06.03.2014. године, 
одлучено је да се уговор додијели понуђачу 
„AGROSTENLLY“  д.о.о. Челић. 
 

Вриједност Уговора износи 7.020,00 КМ 
(словима: седамхиљадаидвадесет КМ). У 
цијену је урачунат ПДВ 17%. 
 
 

 II 
 

 У поступку разматрања достављене 
понуде , констатовано је да иста испуњава 
услове постављене тенедерском 
документацијом, те је одлучено да се изврши 
додјела уговора понуђачу из тачке I  овое 
Одлуке.  
 

III 
 
 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. 
________________________________________ 
 
32. 
          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, 12/09 и 03/13 ) 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 
889,02 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, 
Електродистрибуцији Угљевик, у сврху 
накнаде за измирење обавеза за извршену 
услугу новог прикључка на електричну мрежу 
ЈКП Чистоће д.о.о. Лопаре. 
 

II 
 

          За реализацију ове Oдлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“ 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-400-1/20      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 13.02.2014.         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, 12/09 и 03/13 ) 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 
100,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Милани 
Костадиновић из Веселиновца за трошкове 
издржавања 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: 02/1-26/14         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 13.02.2014.      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 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05, 12/09 и 03/13) 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 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Аћиму 
Стјепановићу из Лопара за трошкове 
издржавања 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: 02/1-472/14        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 14.02.2014.        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, 12/09 и 03/13) 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 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Мирели 
Јурошевић из Веселиновца за трошкове 
издржавања и лијечења.  
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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: 02/1-515/14      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 14.02.2014.     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, 12/09 и 3/13) 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 
250,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Недељки 
Бабић из Прибоја за трошкове издржавања 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: 02/1-516/14        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 14.02.2014.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
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, 12/09 и 03/13) 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 416129, Недељку 
Цвјетковићу из Пељава за трошкове 
издржавања 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: 02/1-518/14       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 14.02.2014.      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, 12/9 и 3/13) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
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(''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 416129, Ангелини 
Крстић из Мртвице за трошкове издржавања 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: 02/1-494/14     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 17.02.2014.    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, 12/09 и 03/13) 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 416129, Слободану 
Стевићу из Лабуцке за трошкове издржавања 
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: 02/1-538/14       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 17.02.2014.       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, 12/09 и 03/13) 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 416129, Зорану 
Тодићу из Пирковаца за трошкове лијечења 
мајке.  

 
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: 02/1-558/14       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 18.02.2014.      Др Радо Савић, с.р.  
________________________________________ 
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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, 12/09 и 03/13) 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 416129, Ђокици 
Тодићу из Пирковаца за трошкове лијечења 
мајке.  

 
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: 02/1-557/14       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 18.02.2014.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
42. 
               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, 12/09 и 
3/13) 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 новчана средства, у 

износу од 150,00 КМ,  са позиције буџетска 
резерва, МУП-у РС-а, у сврху накнаде за 
издавање противпожарне сагласности за 
мјесну амбуланту ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ 
ЛОПАРЕ у Мртвици. 
  Средства из става 1. овог 
члана уплатиће се на жиро рачун број: 562-
099-00000-556-87, Буџет РС, врста прихода 
722511, буџетска организација 0712411. 
 

II 
 
                За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-400-1-21/14  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 20.02.2014.          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, 12/09 и 03/13) 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 
100,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Који 
Николићу из Лабуцке за трошкове издржавања 
и лијечења.  

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
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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: 02/1-580/14       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 20.02.2014.      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, 12/09 и 3/13) 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 
100,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Горану 
Јаковљевићу из Јаблланице 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: 02/1-603/14       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 24.02.2014.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 

45. 
            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, 12/09 и 
3/13) 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 
30,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, 
Републичкој управи за геодетске и имовинско – 
правне послове, у сврху накнаде за кориштење 
података и вршење услуга. 
 

II 
 

               За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 02/1-400-1/23    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 24.02.2014.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
46. 

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, 12/09 и 3/13) 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 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Јови 
Митровићу из Пипера за трошкове лијечења и 
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: 02/1-609/14    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 25.02.2014.   Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
47. 

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, 12/09 и 3/13) 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 416129, Синиши 
Остојићу из Лопаре Села 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: 02/1-600/14       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 25.02.2014.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
48. 
               На основу члана 43. и 72. Закона о 
локалној самоуправи ( ''Службени гласник  
РС'', број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 41. и 
49. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник  општине Лопаре '', број: 04/05, 12/09 и 
3/13) 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 
54,12 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 412900, Пореској 
управи Бијељина за исплату обавеза за 
коначан обрачун камата по рјешењу број 
06/1.05/0705-457.10-234/14 за дужника 
„Ватрогасно друштво“ Лопаре.  
 

II 
 
              За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

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

 
 
 
Број: 02/1-400-1/24    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 26.02.2014.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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49. 
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, 12/09 и 3/13) 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 416129, Заги Савић 
из Тобута 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: 02/1-687/14     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 27.02.2014.    Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
50. 

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, 12/09 и 3/13) 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 

490,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 412900, на име 
набавке шоља и пепељара, на рачун ЗТР„Д-
МОБИЛЕ“ Лопаре по фактури број 02/14 од 
28.02.2013. 
 

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: 02/1-400-1/26   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 03.03.2014.     Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
51. 

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, 12/09 и 
3/13) 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 

20,00 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 
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гласнику општине Лопаре“ 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-400-1/27     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 03.03.2014.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
52. 
               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, 12/09 и 3/13 
) 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 
351,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Основном 
суду у Сокоцу, у сврху накнаде за трошкове 
вјештачења. 
 

II 
 

               За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

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

 
 
Број: 02/1-400-1/28    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 04.03.2014.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
53. 

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, 12/09 и 3/13) 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 
435,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 412900, на име 
набавке пепељара и магнета, на рачун ЗТР„Д-
МОБИЛЕ“ Лопаре по фактури број 03/14 од 
04.03.2013. 
 

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   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 04.03.2014.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
54. 

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, 12/09 и 3/13) 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 416129, Бори 
Ђурићу из Пипера за трошкове лијечења.  
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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: 02/1-698/14    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 04.03.2014.   Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
55. 
               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, 12/09 и 
3/13) 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 
13,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, 
Републичкој управи за геодетске и имовинско – 
правне послове, у сврху накнаде за кориштење 
података и вршење услуга. 
 

II 
 

               За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

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

 
 
Број: 02/1-400-1/30    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 04.03.2014.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
56. 

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, 12/09 и 3/13) 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 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Вељки 
Рикићу из Лопаре Села за трошкове лијечења 
и 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: 02/1-389/14     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 05.03.2014.     Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
57. 
               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, 12/09 и 
3/13) и члана 2. Одлуке о коришћењу 
средстава буџетске резерве (''Службени 
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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 
70,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, 
Републичкој управи за геодетске и имовинско – 
правне послове, у сврху накнаде за кориштење 
података и вршење услуга. 
 

II 
 

               За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

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

 
 
Број: 02/1-400-1/31     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 05.03.2014.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
58. 

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, 12/09 и 3/13) 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 
100,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Стојану 
Благојевићу из Лопара (Грађевина) за 
трошкове лијечења и 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: 02/1-661/14       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 05.03.2014.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
59. 

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, 12/09 и 3/13) 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 
100,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Драгану 
Тодићу из Мачковца за трошкове лијечења и 
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: 02/1-766/14       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 05.03.2014.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
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60. 
               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, 12/09 и 3/13 
) 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 
700,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Основном 
суду у Сокоцу, у сврху накнаде за трошкове 
вјештачења и заступања адвоката. 
 

II 
 

               За реализацију ове Oдлуке задужује 
се Одјељење за финансије. 
 

III 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник  општине 

 
 
Број: 02/1-400-1/32      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 07.03.2014.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
61. 

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, 12/09 и 3/13) 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, Митру 
Спасојевићу из Милиног Села, коме су пси 
луталице заклали овце, на име помоћи за за 
санацију претрпљене штете. 

 
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: 02/1-400-1/33    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 10.03.2014.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
62. 

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, 12/09 и 3/13) 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 
30,01 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Лазару 
Васиљевићу из Веселиновца, на име 
једнократног робног давања – пакет по рачуну 
2-79/14. 

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
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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: 02/1-400-1/34   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 10.03.2014.     Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
63. 

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, 12/09 и 3/13) 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 
30,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Недељку 
Антуновићу из Веселиновца, на име 
једнократног робног давања – пакет по рачуну 
2-65/14. 
 

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: 02/1-400-1/35   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 10.03.2014.     Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   

64. 
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, 12/09 и 3/13) 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 
50,20 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Слободану 
Антуновићу из Веселиновца, на име 
једнократног робног давања – пакет по рачуну 
2-64/14. 

 
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: 02/1-400-1/36    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 10.03.2014.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
65. 

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, 12/09 и 3/13) 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 
49,99 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Зифији 
Хоџић из Мачковца, на име једнократног 
робног давања – пакет по рачуну 2-63/14. 
 

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: 02/1-400-1/37   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 10.03.2014.     Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
66. 

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, 12/09 и 3/13) 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 416129, Анкици 
Савић из Пушковца за трошкове лијечења и 
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: 02/1-819/14      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 10.03.2014.     Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
67.  

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, 12/09 и 3/13) 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 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Божидару 
Лакићу из Тобута за трошкове лијечења и 
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: 02/1-423/14        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 10.03.2014.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
68. 
               На основу члана 43. и 72. Закона о 
локалној самоуправи ( ''Службени гласник  
РС'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 
члана 41. и 49. Статута општине Лопаре 
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(''Службени гласник  општине Лопаре '', број: 
04/05, 12/09 и 3/13), а у вези са Одлуком о 
одобравању новчаних средстава за 
реализацију пројекта запошљавања припра-
вника са високом стручном спремом у 
Општинској управи општине Лопаре, број: 01/1-
022-1-14/14 од 31.01.2014. године, Начелник 
општине Лопаре доноси  
 
 

О Д Л У К У 
о пријему приправника у Административну 

службу општине Лопаре 
 

I 
 

У Административну службу општине 
Лопаре  у својству приправника прима се 5 
(пет) лица, и то: 

 
а) Дипломирани правник (ВСС) 

...............  1 извршилац и 
б) Дипломирани економиста (ВСС)  

................ 4  извршиоца. 
 

II 
 
 Ради пријема приправника из тачке 1. 
ове Одлуке расписаће се јавни конкурс, а 
након проведеног поступка по истом, изабрани 
кандидати засноваће радни однос на одрећено 
вријеме ради обављања приправничког стажа 
у АС општине Лопаре. 

Општи и посебни услови које 
кандидати за приправнике у АС општине 
Лопаре треба да испуњавају биће одређени 
конкурсом који ће се објавити у дневном листу 
''Новости'' и Службеном гласнику Републике 
Српске. 
 

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: 02/1-014-7/14    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 05.02.2014.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
69.   
                На основу члана 43. став 1. алинеја 
8. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број: 101/04, 42/05 и 118/05), 
члана 41. став 1. алинеја 8. Статута Општине 

Лопаре ("Службени гласник општине Лопаре", 
број: 4/05, 12/09 и 3/13), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и 
 
 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНА 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, 7/10, 8/10, 
10/10, 1/11, 2/11, 4/11, 7/11, 3/12, 6/12, 7/12, 
4/13 и 6/13), послије члана 13. додаје се члан 
13а. који гласи: 

 
''Члан 13а. 

 
               Територијална ватрогасна јединица 
обавља законом утврђене дјелатности 
професионалних ватрогасних јединица,  
учествује у спровођењу превентивних мјера 
заштите од пожара које су у функцији 
благовремености и повећања ефикасности 
ватрогасне интервенције, обавља гашење 
пожара и спасавање људи и имовине 
угрожених пожаром и елементарним 
непогодама, спроводи мјере заштите од 
пожара,  утврђене Планом заштите од пожара 
Општине Лопаре, пружа техничку помоћ у 
незгодама и опасним ситуацијама, остварује 
задатке јединица цивилне заштите у складу са 
Законом о заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама ("Службени гласник Републике 
Српске",  број: 121/12), обавља и друге 
послове у еколошким и другим несрећама.'' 
 

Члан 2. 
 
    У члану 16. послије става 6. ''Шеф 
службе за свој рад одговара Начелнику 
општине'', додаје се став 7. који гласи:  
               'Територијалном ватрогасном 
јединицом руководи старјешина Територијалне 
ватрогасне јединице кога именује Начелник 
општине и за свој рад и рад јединице одговара 
Начелнику општине.'' 
 

Члан 3. 
 

               У члану 24. став 1. послије тачке 8. 
''Служба за заједничке послове'', додаје се 
нова тачка 9. која гласи: 

 
   ''9. ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА 

ЈЕДИНИЦА  
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9.1. Старјешина ватрогасне јединице 
 
Послови и задаци:  

             - организује и руководи радом 
јединице, 
             - предлаже планове и програме рада 
јединице и стара се о њиховој реализацији, 
             - организује рад Ватрогасне јединице у 
складу са Законом о заштити од пожара 
обезбјеђује законитост, правилност, 
благовременост и економичност у рјешавању 
послова и задатака, а у циљу ефикасног 
функционисања јединице, 
             - руководи и располаже цјелокупном 
имовином, опремом и средствима која се 
налазе у ватрогасној јединици и одговоран је 
за њену правилну употребу, 
             - извршава и надзире извршење 
одлука и закључака Скупштине општине који 
се односе на јединицу, 
                 - предлаже начелнику предузимање 
мјера у циљу постизања већег нивоа 
оспособљености ватрогасне јединице, 
                 - у оквиру дјелокруга рада реализује 
одредбе Закона и Плана заштите од пожара 
које се односе на ватрогасну јединицу, 
                 - остварује надзор у акцијама 
гашења пожара и по потреби предузима 
непосредно руковођење тим акцијама,  
                 - организује израду планова 
противпожарне заштите општине и одговоран 
је за његово спровођење, 
                 - сарађује са одјељењима и 
службама општине као и сусједним 
ватрогасним јединицама, другим органима, 
предузећима, правним и физичким лицима, 
                 - редовно води евиденцију о 
присутности ватрогасаца у јединици и прати 
коришћење годишњих одмора истих, 
                 - предлаже начелнику општине 
утрошак средстава за материјалне трошкове, 
за посебне намјене и за набавку опреме, 
                 - брине се о исправности 
ватрогасних возила и опреме, 
                 - одговоран је за уредно вођење 
путних налога за ватрогасна возила и пумпе и 
врши њихово ажурирање (прати утрошак 
горива, мазива и осталих потрошних 
средстава), 
                 - одговоран је за употребу личних и 
колективних заштитних средстава у току рада 
Ватрогасне јединице, 
                 - одговоран је за обученост 
припадника ватрогасне јединице у руковању 
ватрогасним справама и опремом,  
                 - у складу са Планом и програмом 
рада, редовно врши провјеру знања 
ватрогасаца, 
                 - обавља и друге послове по налогу 
Начелника општине. 
 

               Посебни услови:  
                - ВСС или ВШС техничког смјера,  
                - три године радног искуства и 
                - положен испит за руководиоца 
акције гашења пожара. 
 

   Статус:  -  техничко особље, 
 
                Број извршилаца:...................  1 
 
 
                9.2. Руководилац акције гашења 
пожара      
 
                Послови и задаци: 
                - организује рад у смјени и одговоран 
је за цјелокупан рад у току смјене, 
                - врши смотру људства и њихове 
опреме, преглед возила и опреме на истим, 
справа и уређаја за гашење пожара приликом 
сваке примопредаје смјене, 
                - распоређује раднике на послове и 
радне задатке у току своје смјене, 
                - одговоран је за унутрашњи ред и 
дисциплину у просторијама гдје је смјештена 
јединица и кругу за вријеме своје смјене, 
                - руководи акцијом гашења пожара и 
спасавања људи и имовине у току смјене, 
                - по завршетку акције гашења 
пожара, врши преглед мјеста пожара и 
одлучује о  потреби успостављања дежурства, 
                - брине се да након извршене акције 
гашења пожара, сва опрема која је кориштена, 
буде спремљена у возило и чим прије да буде 
оспособљена за поновну употребу, 
                - саставља извјештај након извршене 
акције гашења пожара, односно врши анализу 
интервенција и доставља их старјешини 
ватрогасне јединице, 
                - обавјештава старјешину Ватрогасне 
јединице о свим озбиљним кваровима на 
возилима, средствима везе, справама, 
уређајима и опреми за гашење пожара и 
предузима мјере да се иста што хитније 
оспособи за употребу, 
                - одговоран је за савјесно законито, 
правилно и благовремено извршавање 
послова из дјелокруга рада, 
                 - одговоран је за обезбјеђење 
објекта у току смјене и исправност и 
одржавање средстава рада, 
                 - обавља и друге послове које му 
одреди старјешина Ватрогасне јединице. 
 
                Посебни услови: 
  
                - ССС - IV или III степен, техничког 
смјера, 
                - три године радног искуства у струци 
и 
                - положен испит за руководиоца 
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акције гашења пожара 
 

       Статус:  -  техничко особље, 
 

       Број извршилаца:...........  4 извршиоца 
 
 
               9.3. Ватрогасац -  возач 
 
               Послови и задаци:                                                                                
 
                - управља ватрогасним возилима и 
рукује пумпама и другом ватрогасном 
опремом, 
                - учествује у акцијама гашења пожара 
и спасавања људи и имовине угрожених 
пожаром и другим елементарним непогодама, 
                - у току акције гашења пожара прати 
ток пожара или друге интервенције, чува 
уочене трагове да би се утврдили узроци 
избијања пожара и о томе даје одређене 
податке, 
                - стално се припрема оспособљава у 
стручном и физичком погледу ради 
извршавања својих дужности ватрогасца-
возача, 
                - обавља джурство у смјени или 
дежурство на обезбјеђењу мјеста пожара 
након завршене интервенције ако се за то 
укаже потреба, 
                - стара се о одржавању возила, 
пумпи и друге опреме и уређаја на возилима, 
                - стара се о правилној и ефикасној 
употреби апарата и друге опреме у гашењу 
пожара, 
                - отклања ситне кварове на 
возилима, 
                - обавља детаљан преглед возила и 
комплета алата и друге опреме у возилу; 
                - прима возила приликом 
примопредаје дужности и одговоран је за сву 
опрему у возилима, 
                - по завршетку акције гашења пожара 
или других интервенција, чисти и спрема 
опрему која је у акцији кориштена и провјерава 
попуњеност возила припадајућом опремом, 
                - врши прање, подмазивање и 
чишћење возила, пумпи и алата у возилу, 
                - непосредно се стара о сталној 
исправности возила и о сваком уоченом квару 
одмах обавјештава командира смјене, а о 
већим кваровима обавјештава старјешину 
јединице, 
                - обавља послове обезбјеђења 
објеката ватрогасне јединице,  
                - по потреби обавља послове 
диспечера-телефонисте, 
                - управља возилом у случају вршења 
услуга одвоза воде, 
                - води дневник рада, 
                - пружа помоћ аутомеханичару 

приликом отклањања квара на возилу, 
                - ставља у погон возила и другу 
опрему ради редовне контроле исправности и 
провјере функционалности и брине се да се та 
контрола редовно врши,  
               - одговоран је за попуњеност возила 
средствима за гашење пожара и горивом, 
               - одговоран је за благовремено и 
квалитетно извршавање послова и задатака, 
                - обавља и друге послове по налогу 
руководиоца смјене и старјешине јединице. 
 

      Посебни услови: 
 

                - ССС - IV или III степен, техничког 
смјера,  
                - положен возачки испит “Ц“ 
категорије и 
                - лице које први пут заснива радни 
однос на овом радном мјесту, а нема положен 
стручни испит за звање професионални 
ватрогасац, дужно је исти положити у року од 
шест мјесеци након завршене стучне обуке 
која се проводи по  Плану спровођења стручне 
обуке. Уколико не положи стручни испит у року 
од шест мјесеци након завршене стучне обуке, 
престаје му радни однос. 
 

         Статус:  -  техничко особље, 
 

         Број извршилаца:.....  8 извршилаца'' 
 
                   9.4. Стручни сарадник за 
административно-техничке послове 
 
                Послови и задаци: 
                - саставља интерне статистичке 
извјештаје везане за рад ватрогасне јединице,  

                  - води рачуна о књизи сатница 
радника,  

                   -  ради на изради ватрогасних 
извјештаја потребних за Начелника општине и 
Скупштине општине,  

                   -  у сарадњи са командом јединице 
ради на изради Плана и програма рада 
ватрогасне јединице,  

                   - учествује у припреми документације 
за покретање јавних набавки за потребе 
јединице (припрема плана јавних набавки, 
израда налога, израда посебне тендерске 
документације), 

                   - прати реализацију оквирних 
споразума, уговора и наруџби  у јавним 
набавкама које се односе на ватрогасну 
јединицу, 

                   -  учествује у изради елабората 
показних ватрогасних вјежби,  

                   -  у сарадњи са командом јединице 
израђује аналитичко-информативни материјал 
за скупштину и начелника из области 
ватрогаства,  
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                   -  припрема материјале за рад 
стручног колегија старјешине јединице,  

                   -  сарађује са организационим 
јединицама Административне службе  и 
другим субјектима, у пословима из свога 
дјелокруга рада,  

                   -  координира припреме, организује и 
израђује материјале по налогу и за потребе 
старјешине Ватрогасне јединице, 

                   -   организује обуку запослених у ОАС 
из области противпожарне заштите, 

                   -  учествује у изради Плана заштите 
од пожара Општине Лопаре, 

                   -  одговоран је за благовремено и 
квалитетно извршавање послова и задатака, 

                   -  обавља и друге послове по налогу 
старјешине јединице, 
 

  Услови:  
   -  ССС управног смјера,  
   -  1 година радног искуства у струци, 
   -  положен  стручни  испит  за  рад  у  

административној служби, 
 

  Статус:  -  службеник - стручни 
сарадник  
 

  Број извршилаца:  -  1 извршилац 
 
               9.5.  Диспечер-телефониста 
 
               Послови и задаци:   

                    -  овлаштен је за кориштење 
службеног телефона јединице,  

                    -  прима дојаве пожара и других 
непогода гдје се тражи помоћ јединице,  

                    -  обавјештава дежурну оперативну 
смјену о интервенцији,  

                    -  обавјештава  дежурног  МУП-а  о  
интервенцији  и  даје потребне податке,  

                    -  стара се да не дође до злоупотребе 
службеног телефона јединице,  

                    -  стара се о исправности уређаја за 
телекомуникацију и обавјештава руководиоца 
смјене о евентуалним неисправностима,  

                    -  одржава контакт са дежурном 
екипом када се ова налази на интервенцији,  

                    -   код већих пожара обавјештава 
старјешину јединице односно његовог 
замјеника, 

                   -  у случају потребе тражи помоћ од 
„Електродистрибуције“ за искључење струје, 
хитне помоћи, комуналног предузећа као и 
других организација које могу дати потребну 
помоћ,  
              - одговара  за  благовремено  и  
квалитетно  извршавање послова и задатака, 

                   -  обавља и друге послове по налогу 
старјешине јединице, 
 

 Услови:  

 - ССС, управног смјера, 
              - једна година радног искуства у 
струци. 
   

 Статус:  -  техничко особље, 
 

 Број извршилаца: ........ 1  извршилац.'' 
 

Члан 4. 
 
               Овај Правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана 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:02/1-014-131-15/10 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 24.03.2014.            Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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