
 
                                                                          
                                                                                   

                                       

 

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

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

ГОДИНА 
2015. 

 
Број: 5/15 

    10.07.2015. 

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 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 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број 4/14 и 11/14),  Скупштина 
општине Лопаре на сједници одржаној дана 
08.07.2015. 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, означеног као к.ч.бр. 
153/13 звана ''Лука '' површине 453 м2 уписана 
у посједовни лист број:212 КО Лопаре град, а 
које по земљишнокњижним подацима одговара 
парцели означеној као к.ч.бр. 305/17 звана 
''Задружни дом'' површине 453 м2  уписаној у 

земљишнокњижни  уложак број: 266 КО 
Мачковац, 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.  

 
III 
 

За учешће у поступку лицитације 
учесник је дужан уплатити једнократни износ 
кауције у висини од 1.000,00 КМ  уплатом на 
жиро рачун општине Лопаре или полагањем 
износа кауције на благајну Општине.  
 

IV 
 

Продајну цијену 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. 
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V 
 

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

 
VI  
 

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

VII 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-41/15      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 08.07.2015.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                     
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
_______________________________________ 
 
2. 

На основу члана 23. став 1. и 2, члана 
53. став 1. и 2. и члана 348. став 4. Закона о 
стварним правима („Службени гласник РС“ 
број: 124/08, 58/09 и 95/11), члана 30. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 
и 98/13) и члана 35. Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
4/14 и 11/14), Скупштина општине Лопаре на 
сједници одржаној дана 08.07.2015. године,     
д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о замјени земљишта између општине 
Лопаре  и Ђокић Ненада из Мачковца 

 
Члан 1. 

 
Даје се сагласност за замјену 

земљишта између општине Лопаре, с једне 
стране и Ђокић Ненада из Мачковца, с друге 
стране: 

 
Општина Лопаре даје у замјену Ђокић 

Ненаду из Мачковца земљиште у К.О. 
Мачковац, укупне површине од 1250 м2, посјед 
и власништво општине Лопаре 1/1, поближе 
означено као: 

- к.ч. бр. 421/4, површине 510 м2, 
уписана у ПЛ. бр. 76 и зк. ул. бр. 68,   

- к.ч. бр. 422/2, површине 233 м2, 
уписана у ПЛ. бр. 76 и зк. ул. бр. 30 
и 

- к.ч. бр. 423/2, површине 507 м2, 
уписана у ПЛ. бр. 76 и зк. ул. бр. 68. 

 
Ненад Ђокић из Мачковца даје у 

замјену општини Лопаре земљиште у К.О. 
Мачковац, поближе означено као  к.ч. бр. 85/1, 
зв. „Башча“ воћњак треће класе у површини од 
7.954 м2, уписана у лист непокретности број: 1 
к.о. Мачковац на име Ђокић (Љубомир) Ненад 
са правом власништва 1/1.  

 
Члан 2. 

 
Овлашћује се општине Лопаре да 

закључи Уговор о замјени некретнина из тачке 
I ове Одлуке, по прибављеном мишљењу 
Правобранилаштва  Републике Српске – 
Сједиште замјеника у Бијељини. 
 

Члан 3. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о замјени земљишта 
између општине Лопаре  и Ђокић Ненада из 
Мачковца, број: 01/1-022-1-18/15 од 30.03.2015. 
године („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 2/15). 

 
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: 01/1-022-1-42/15       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 08.07.2015.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
3.  
 На основу члана 30. и 72. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), члана 35. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број: 
4/14 и 11/14), Скупштина општине Лопаре на 
сједници одржаној дана 08.07.2015. године,     
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о прихватању Стручног мишљења - 
урбанистичко-техничких услова  
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I 
 
 Прихвата се Стручно мишљење - 
урбанистичко-технички услови број: 86/15  од 
14.04.2015.године инвеститора Лукић Жељке, 
из Лопара за комплетирање грађевинске 
парцеле к.ч.бр.348/12 докупом дијела 
грађевинског земљишта к.ч. бр. 348/1 зв. 
„Лучица“ у Лопарама, уписано у К.О. Лопаре 
град, а који су урађени од стране ЈП 
“Дирекције за изградњу и развој града” 
Бијељина.  
  
 Са наведеним измјеном Стручним 
мишљења и урбанистичко-техничким условима 
накнадно ће се извршити усклађивање 
Регулационог плана града Лопаре. 

 
II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од 
дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Лопаре". 
 
 

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

 
 
Број:  01/1-022-1-43/15      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 08.07.2015.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
4.  
             На основу члана 30. и 72. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), члана 35. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број 
4/14 и 11/14), Скупштина општине Лопаре на 
сједници одржаној дана 08.07.2015. 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: 475/14 од 
15.05.2015.године инвеститора Јаковљевић 
Ђорђе, из Јабланице за комплетирање 
грађевинске парцеле к.ч.бр.420/1 докупом 
дијела грађевинског земљишта у Мачковцу на 
змљишту к.ч.бр.421/5 зв. „Ријека“ уписано у 
К.О. Мачковац (државно власништво), настале 
цијепањем к.ч.бр.421/1 а који су урађени од 

стране ЈП “Дирекције за изградњу и развој 
града” Бијељина.  

 
II 

 
            Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од 
дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Лопаре". 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-44/15       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 08.07.2015.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
5. 
             На основу члана 204. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, 
број 13/02, 87/07 и 50/10), а у вези са чланом 
35. Статута општеине Лопаре („Службени 
гласник општине Лопаре“, број 4/14 и 11/14), 
Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана 08.07.2015. године,                     
д о н о с и 
 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 
 
                Рјешење Скупштине општине Лопаре 
бр 04-475-21 од 22.10.1998. године којим је 
одлучено о додјели уз накнаду на кориштење 
грађевинског неизграђеног земљишта 
друштвене својине  Јањић Јована Ристи из 
Пипера допуњује грунтовним подацима: 
 
                Додјељује се грађевинско 
неизграђено земљиште у својини Општине 
Лопаре које по старом премјеру одговара 
дијелу парцеле означеној као к.ч. бр.  132/19 
СП  у укупној површини од 130 м2, уписане у 
зк.ул.бр. 103. к.о. Лабуцка на име Општине 
Лопаре са дијелом од 1/1.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
                Јањић Јована Ристо из Пипера 
обратио се са захтјевом Републичкој управи за 
геодетске и имовинско-правне послове, 
Подручној јединици Лопаре бр. 21.27/475-5/15 
од 23.06.2015. године да му се основно 
рјешење бр. 04-475-21 од 22.10.1998. године 
којим је предметно земљиште додијељено  
Јањић Јована Ристи из Пипера допуни 
грунтовним подацима за наведене некретнине 
у основном рјешењу.  
         
               Увидом у спис утврдили смо да је 
подносилац захтјева  Јањић Ристо добио уз 
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накнаду земљиште означено као дио к.ч.бр. 
584/27 у пов. од 130 м2 уписано у посједовни 
лист бр. 212. к.о. Лопаре град.  
  
              Поступајући по поднесеном захтјеву, 
те цијенећи његову основаност Скупштина 
општине Лопаре је на својој сједници 
оцијенила да је захтјев основан и основно 
рјешење допунила грунтовним подацима. 
 
              Код оваквог стања ствари овај орган је 
примијенио члан  204. став 1. и 3. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, број 13/02) којим је предвиђено да ако 
орган није рјешењем одлучио о свим 
питањима која су била предмет поступка он 
може по приједлогу странке или по службеној 
дужности донијети посебно рјешење о 
питањима која већ донесеним рјешењем нису 
обухваћена (допунско рјешење). Ако предлог 
странке за доношење допунског рјешења буде 
одбијен, против закључка о томе допуштена је 
посебна жалба. Ставом 3. овог члана је 
предвиђено да се допунско рјешење сматра у 
погледу правних средстава извршење 
самосталним рјешењем.  
 
              Против овог рјешења није дозвољена 
жалба, али се може покренути управни спор 
код Окружног суда у Бијељини у року од 30 
дана од дана пријема истог.  
             Тужба се подноси путем овог органа.  
 
 

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

 
 

Број: 01/1-022-1-45/15         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 08.07.2015.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
_______________________________________ 
 
6.  
             На основу члана 204. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, 
број 13/02, 87/07 и 50/10), а у вези са чланом 
35. Статута општеине Лопаре („Службени 
гласник општине Лопаре“, број 4/14 и 11/14), 
Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана 08.07.2015. године,                     
д о н о с и 
 

ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ 
 
              Рјешење Скупштине општине Лопаре 
бр 08-475-93 од 31.05.1990. године којим је 
одлучено о додјели уз накнаду на кориштење 
грађевинског неизграђеног земљишта 
друштвене својине  Лазић Раде Цвијетину из 
Милиног Села и Јањић Јована Ристи из 

Пипера допуњује грунтовним подацима: 
 
              Додјељује се грађевинско 
неизграђено земљиште у својини Општине 
Лопаре које по старом премјеру одговара 
дијеловима парцела означеним као к.ч. бр.  
132/19 СП  и 132/27 СП у укупној површини од 
256 м2, уписане у зк.ул.бр. 103. к.о. Лабуцка на 
име Општине Лопаре са дијелом од 1/1.  
   

О б р а з л о ж е њ е 
 
              Јањић Јована Ристо из Пипера 
обратио се са захтјевом Републичкој управи за 
геодетске и имовинско-правне послове, 
Подручној јединици Лопаре бр. 21.27/475-4/15 
од 23.06.2015. године да му се основно 
рјешење бр. 08-475-93 од 31.05.1990. године, 
којим је предметно земљиште додијељено 
Лазић Раде Цвијетину из Милиног Села допуни 
грунтовним подацима за наведене некретнине 
у основном рјешењу.  
         
             Увидом у спис утврдили смо да су  
Лазић Цвијетин и Јањић Ристо добили уз 
накнаду земљиште означено као дио к.ч.бр. 
584/3 у пов. од 256 м2, уписано у посједовни 
лист бр. 212. к.о. Лопаре град.  
  
            Поступајући по поднесеном захтјеву, те 
цијенећи његову основаност Скупштина 
општине Лопаре је на својој сједници 
оцијенила да је захтјев основан и основно 
рјешење допунила грунтовним подацима. 
 
            Код оваквог стања ствари овај орган је 
примијенио члан  204. став 1. и 3. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, број 13/02) којим је предвиђено да ако 
орган није рјешењем одлучио о свим 
питањима која су била предмет поступка он 
може по приједлогу странке или по службеној 
дужности донијети посебно рјешење о 
питањима која већ донесеним рјешењем нису 
обухваћена (допунско рјешење). Ако предлог 
странке за доношење допунског рјешења буде 
одбијен, против закључка о томе допуштена је 
посебна жалба. Ставом 3. овог члана је 
предвиђено да се допунско рјешење сматра у 
погледу правних средстава извршење 
самосталним рјешењем.  
                                                                                         
            Против овог рјешења није дозвољена 
жалба, али се може покренути управни спор 
код Окружног суда у Бијељини у року од 30 
дана од дана пријема истог.  
 
           Тужба се подноси путем овог органа.  
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-46/15.        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 08.07.2015.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                Миленко Ристић, дипл.ецц 
________________________________________ 
 
7. 
            На основу члана 89. став 8. Закона о 
шумама(„Службени гласник РС“, број: 75/08 и 
60/13), члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
101/04, 42/05,118/05 и 98/13) и члана 35. и .78. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 04/14 и 11/14), 
Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана 08.07.2015. године, донијела је 
 
 

П Р О Г Р А М 
намјенског утрошка средстава 
прикупљених од накнада по 
основу продаје шумских дрвних 
сортимената за 2015. годину 

 
I 
 

 Овим Програмом уређују се питања 
утрошка средстава прикупљених од накнада 
по основу продаје шумских дрвних 
сортимената у 2015. години, и то: оквирна 
висина средстава која се очекују по овом 
основу, пројекти у које ће та средства бити 
пласирана, износ средстава по пројектима, 
органи надлежни за провођење поступка у 
циљу реализације пројеката и рок за њихово 
провођење. 

 
II 

 
 Планирана средства од  накнада по 
основу продаје шумских дрвних сортимената у 
2015. години износе 140.000,00 КМ. 

 
III 

 
 Планирана средстава из тачке II овог 
Програма распоредиће се за финансирање 
учешћа општине у реализацији сљедећих 
пројеката: 
 
- Инвестиционо одржавање, реконструкција и    
  адаптација локалних путева ...  50.000,00 КМ 
-   Асфалтирање локалних путева 50.000,00 КМ 
-  Изградња и одржавање мостова 25.000,00  
   КМ 
-  Изградња и одржавање сеоских путева  
  15.000,00  КМ 

 

IV 
 

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

V 
 

 Рок за провођење пројеката из овог 
Програма је 31.12.2015. године. 
  

VI 
 

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

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

 
 

Број: 01/1-022-1-47/15       ПРЕДСЈЕДНИК 
Број: 08.07.2015.        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
8. 

На основу члана  30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 
чланa 35. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број 4/14 и 11/14),  
Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана 08.07.2015. године,  д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У 
о одређивању локација за изградњу 

стамбених објеката 
 
I 
 

Овом одлуком одређује се локација за 
изградњу 20 (двадесет) стамбених објеката 
намијењених породицама чији су стамбени 
објекти услед поплава и клизишта  2014-те и 
2015-те године, уништени или оштећени у 
мјери да њихова реконструкција није могућа.  
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II 
 

 За локацију за изградњу објеката  из 
претходне тачке одређују се парцеле у насељу 
Прибој, на локалитету Црквено поље, означену 
као кч.бр. 1116, 1117 и 1118/1  зване ''Поље'' 
уписане у посједовни лист број  46 КО Тобут, а 
које су у земљишним књигама уписане у Зк. ул. 
број 156 КО Тобут.  
 

III 
 

 Општина Лопаре ће путем надлежних 
органа ријешити питање имовинско-правних 
односа за парцеле наведене у овој одлуци.  

 
 IV 

 
За реализацију ове одлуке задужује се 

одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове општинске управе Лопаре.  

 
V 
 

            Ова Одлука из разлога хитности 
ступа на снагу одмах 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: 01/1-022-1-48/15       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 08.07.2015.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                        
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
9. 
            На основу члана  30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 
чланa 35. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број 4/14 и 11/14),  
Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана 08.07.2015. године,  доноси 

 
 

О Д Л У К У 
о одређивању локација за изградњу 

стамбених објеката 
 
I 
 

Овом одлуком одређује се локација за 
изградњу 21 (двадесетједног) стамбеног  
објекта намијењених породицама чији су 
стамбени објекти услед поплава и клизишта  
2014-те и 2015-те године, уништени или 
оштећени у мјери да њихова реконструкција 
није могућа.  

II 
 

 За локацију за изградњу објеката  из 
претходне тачке одређују се парцеле у насељу 
Лопаре, означене као кч.бр. 263/1 и кч.бр. 264 
уписане у посједовни лист број  212 КО Лопаре 
град на име општине Лопаре, а које по 
грунтовним подацима одговарају парцелама 
означеним као кч.бр. 314 уписана у Зк.ул. број 
264 КО Козјак и  кч.бр. 315 уписана у Зк.ул. 
број 274 КО Козјак, као друштена својина на 
име општине Лопаре у дијелу 1/1.  
 

 III 
 

 Општина Лопаре ће путем надлежних 
органа ријешити питање имовинско-правних 
односа за парцеле наведене у овој одлуци.  

 
 IV 

 
За реализацију ове одлуке задужује се 

одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове општинске управе Лопаре.  

 
V 
 

            Ова Одлука из разлога хитности 
ступа на снагу одмах 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: 01/1-022-1-49/15       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 08.07.2015.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                   
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
10. 
              На основу члана  30. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и чланa 35. Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број 
4/14 и 11/14),  Скупштина општине Лопаре на 
сједници одржаној дана 08.07.2015. године,     
д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У 
о одређивању локација за изградњу 

стамбених објеката 
 
I 
 

Овом одлуком одређује се локација за 
изградњу 8 (осам) стамбених објеката 
намијењених породицама чији су стамбени 
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објекти услед поплава и клизишта  2014-те и 
2015-те године, уништени или оштећени у 
мјери да њихова реконструкција није могућа.  

 
II 
 

 За локацију за изградњу објеката  из 
претходне тачке одређује се парцела у насељу 
Мртвица, на локалитету ''Мртвичко поље'', 
означена као кч.бр. 1626, уписана у  лист 
непокретности број 290 КО Мртвица, на име 
општине Лопаре у дијелу 1/1.  
 

III 
 

 Општина Лопаре ће путем надлежних 
органа ријешити питање имовинско-правних 
односа за парцеле наведене у овој одлуци.  

 
 IV 

 
За реализацију ове одлуке задужује се 

одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове општинске управе Лопаре.  

 
V 
 

Ова Одлука из разлога хитности ступа 
на снагу одмах 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: 01/1-022-1-50/15        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 08.07.2015.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
            Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
11.             

На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), и 
члана 35. Статута општине Лопаре („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14), 
Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана 08.07.2015. године, 
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
 
I 
 

Даје се сагласност на Меморандум о 
разумјевању између УНДП-а и општине 
Лопаре, број:02/1-014-31/15 од 13.05.2015. 
године  и Анекс А  којим су дефинисана права 
и обавезе општине Лопаре и УНДП-а, у вези 
проведбе пројекта  трајног стамбеног рјешења 

за породице чији су домови уништени у 
клизиштима и поплавама  у 2014. години. 

 
II 
 

У вези реализације пројекта изградње  
стамбених јединица за лица чији су домови 
уништени у клизиштима и поплавама, а који је 
ближе дефинисан Анексом А  Меморандума, 
општина Лопаре неће наплаћивати општинске 
таксе и накнаде за издавање дозвола, 
одобрења и сагласности из надлежности 
општине.   
 

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: 01/1-022-1-51/15        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 08.07.2015.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
12. 
            На основу члана 89. став 8. Закона о 
шумама(„Службени гласник РС“, број: 75/08 и 
60/13), члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
101/04, 42/05,118/05 и 98/13) и члана 35. и .78. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 04/14 и 11/14), 
Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана  08.07.2015. године, донијела је 
 
 

П Р О Г Р А М 
намјенског утрошка средстава 

прикупљених од накнада по основу 
продаје шумских дрвних сортимената  

за 2014. годину 
 

I 
 

 Овим Програмом уређују се питања 
утрошка средстава прикупљених од накнада 
по основу продаје шумских дрвних 
сортимената у 2014. години, и то: оквирна 
висина средстава која се очекују по овом 
основу, пројекти у које ће та средства бити 
пласирана, износ средстава по пројектима, 
органи надлежни за провођење поступка у 
циљу реализације пројеката и рок за њихово 
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провођење. 
 
II 

 
 Планирана средства од  накнада по 
основу продаје шумских дрвних сортимената у 
2014. години износе 135.000,00 КМ. 

 
III 

 
 Планирана средстава из тачке II овог 
Програма распоредиће се за финансирање 
учешћа општине у реализацији сљедећих 
пројеката: 
 
- Инвестиционо одржавање, реконструкција и  
  адаптација локалних путева .....  50.000,00 КМ   
-Асфалтирање локалних путева .  50.000,00 КМ 
- Изградња и одржавање мостова 25.000,00 КМ 
- Изградња и одржавање сеоских путева  
  10.000,00  КМ 

 
IV 
 

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

V 
 

 Рок за провођење пројеката из овог 
Програма је 31.12.2014. године. 
  

VI 
 

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

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

 
 

Број: 01/1-022-1-52/15       ПРЕДСЈЕДНИК 
Број: 08.07.2015.        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
      
        
 

13. 
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 35. Статута општине Лопаре („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14), 
Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана 08.07.2015. 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. број: 912/17, зв. Луке, површине 722 м2, 
уписана у ПЛ. бр. 212, К.О. Лопаре град на име 
СО-е Лопаре, а која одговара к.ч. бр. 114/7СП, 
зв. ''Поље'', површине 722 м2, уписаној у зк. 
извадак, број: 683, К.О. Лабуцка, власништво 
општине Лопаре.  

 
II 
 

Почетна продајна цијена земљишта из 
тачке I ове Одлуке износи 5, 00 КМ по 1 м2 
земљишта, што за предметну парцелу износи 
3.610,00 (словима: трихиљаде шестстотина 
десет) КМ. 
 

III 
 

          За учешће у поступку лицитације учесник 
је дужан уплатити једнократни износ кауције у 
висини од 1.000,00 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 
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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, 
коју је именовала Скупштина општине Лопаре. 

 
VI 
 

          Овлашћује се Начелник општине да по 
окончаном поступку лицитације може 
закључити уговор о продаји земљишта из 
тачке I ове Одлуке. 

 
VII 

 
          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: 01/1-022-1-53/15        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 08.07.2015.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
14. 
 На основу члана 30. и 72. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), члана 35. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број: 
4/14 и 11/14), Скупштина општине Лопаре на 
сједници одржаној дана 08.07.2015. 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:497/13  од 
02.06.2015.године инвеститора Тодоровић 
Анђелке, Саше и Милана, из Лопара за измјену 
грађевинске парцеле и изградњу ограде у 
Лопарама, на змљишту к.ч.бр.319/20 зв. 
„Растови“ уписано у 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 8 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: 01/1-022-1-54/15       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 08.07.2015.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
15. 
 На основу члана 30. и 72. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), члана 35. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број: 
4/14 и 11/14), Скупштина општине Лопаре на 
сједници одржаној дана 08.07.2015. 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:105/15 од 
juna, 2015.године инвеститора „Нешковић“ 
Д.О.О.Бијељина, из Бијељине, за изградњу 
подземног резервоара ТНГ-а и самоуслужне 
аутоперионице, у Лопарама на змљишту 
к.ч.бр.338/11 и 338/12 зв. „Лопаре“ уписано у 
К.О. Лопаре град, а који су урађени од стране 
Института за екологију, заштиту на раду и 
заштиту од пожара Источно Сарајево. 
 Са Стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима накнадно ће 
се извршити усклађивање Регулационог плана 
града Лопаре. 

 
II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од 
дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Лопаре". 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-55/15        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 08.07.2015.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА 
 
 
16.     

  На основу члана 12. став 1. тачка а) 
алинеја 8. и члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 
члана 60. и 79. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број: 
4/14 и 11/14) и  Одлуке о усвајању Стратегије 
развоја, број: 01/1-022-1-138/13 од 25.12.2013. 
године, Начелник општине доноси  
 

 
П Р А В И Л Н И К 

О ПРОЦЕСУ ПЛАНИРАЊА, ПРАЋЕЊА И 
ВРЕДНОВАЊА ГОДИШЊЕГ РАДА И 

ИЗВЈЕШТАВАЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Сврха и циљ 

 
Овим Правилником утврђује се 

процедура за успостављање стандардне 
методе планирања, праћења и вредновања 
годишњег рада Општинске управе и 
извјештавања у општини Лопаре и осигурава 
адекватно учешће релевантних субјеката, а 
првенствено запослених у Општинкој управи, у 
реализацији сваке од наведених фаза у 
процесу имплементације Стратегије и 
обављања редовних послова. 
 

Члан 2. 
Подручје примјене 

 
Процедура се примјењује на 

операционализацију и имплементацију 
Стратегије интегрисаног развоја и редовне 
послове у Општинској управи општине Лопаре. 
 

Члан 3. 
Полазна основа 

 
Полазну основу за израду овог 

Правилника чине Методолошке смјернице за 
управљање краткорочним планирањем, 
провођењем, праћењем и вредновањем 
годишњег рада ЈЛС, које су припремљене у 
склопу Пројекта интегрисаног локалног развоја 
(ILDP) у којем је општина Лопаре једна од 
партнерских јединица локалне сампуправе.  
 
II – ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 
 

Члан 4. 
Дефиниције 

 
Годишње планирање – дефинисање 
редовних активности произашлих из законски 
дефинисаних одговорности ЈЛС, и активности 
на годишњем нивоу, које ће јединица локалне 
самоуправе, укључујући Начелника општине и 
основне организационе јединице Општинске 
управе, односно, одјељења општинске управе 
и Одјељењe за привреду и друштвене 
дјелатности предузети како би се 
имплементирали стратешки и други 
програмски документи, а резултира израђеним 
Годишњим планом рада ЈЛС. 
 
Праћење (мониторинг) - систематично и 
континуирано сакупљање, анализирање и 
коришћење података у процесу спровођења у 
сврху мјерења напретка остваривања 
постављених циљева и индикатора и 
предузимања одговарајућих мјера с циљем 
евентуалних корекција.  
 
Вредновање - процес којим се оцјењује 
остварени утицај и значај интервенције, 
односно, програма, пројеката или свеукупног 
годишњег плана ЈЛС, према раније 
дефинисаним критеријима, и чиме се, такође, 
одређује прогрес и резултати према 
постављеним циљевима и исходима.  
 
Извјештавање – припрема документа који 
садржи податке и информације о реализацији 
планираних активности на годишњем нивоу 
који произилазе из редовних и пренесених 
надлежности ЈЛС, из послова и приоритета 
утврђених стратешким и другим програмским 
документима ЈЛС, а на основу налаза 
праћења. 
 
Годишњи план рада ЈЛС – скуп редовних 
активности и активности имплементације 
стратешких и других програмских докумената 
које ће Општинска управа општине Лопаре 
предузети у току године. Припрема се на 
основу буџета, програма рада Начелника 
општине, програма рада Скупштине општине, 
годишњег плана имплементације развојне 
стратегије и годишњег програма јавних 
инвестиција. 
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Годишњи план рада основних 
организационих јединица Општинске 
управе општине Лопаре - документ који се 
израђује за одређену годину за сваку поједину 
организациону јединицу у Општинској управи 
општине Лопаре, укључујући Кабинет 
Начелника општине, сва одјељења Општинске 
управe и, нарочито, Одјељењe за привреду и 
друштвене дјелатности и садржи њене 
циљеве, стратешко-програмске и редовне 
послове са прецизно одређеним одговорним 
особама и са резултатима дефинисаним на 
годишњем нивоу, буџет, опис мјерења и 
извјештавања о успјешности рада, те податке 
о људским ресурсима.  
 
Извјештај о реализацији Годишњег плана 
рада Општинске управе - документ који даје 
преглед и анализу остварења резултата 
дефинисаних Годишњим планом рада 
Општинске управе за стратешко-програмске и 
редовне послове.  
 
Програм рада Скупштине оппштине - 
програм рада на годишњем нивоу који садржи 
планиране активности из надлежности 
Скупштине општине и начин остваривања, а 
које произилазе из закона, Статута општине, 
одлука и других аката. 
 
Буџет ЈЛС – представља преглед планираних 
прихода и расхода за период од једне године 
ЈЛС којег на приједлог Начелника општине 
разматра и усваја Скупштина општине, а у 
складу са релевантним правним оквиром.  
 
Програм јавних инвестиција - (у даљем 
тексту: „ПЈИ“) је трогодишњи документ који 
доносе надлежна извршна тјела на свим 
нивоима власти у Републици Српској, у циљу 
управљања и координације средствима 
развоја. Обухвата и развојне инвестиционе 
програме који директно доприносе реализацији 
развојних циљева постављених у стратешким 
документима. При томе, ПЈИ на нивоима 
вишим од локалног може да садржи пројекте 
кандидоване од стране ЈЛС.  
 
Стратегија интегрисаног локалног развоја - 
план који служи за усмјеравање ресурса и 
управљање процесима економског и 
друштвеног развоја и заштите животне 
средине како би се обезбједило континуирано 
и дугорочно унапређење локалне заједнице. 
 
План имплементације са индикативним 
финансијским оквиром (1+2) – документ 
којим се дефинишу стратешко-програмски 
приоритети за наредну годину, те израђује се 
План имплементације са индикативним 
финансијским оквиром 1+2. 

Члан 5. 
Скраћенице 

 
У Правилнику ће бити кориштене 

слиједеће скраћенице: 
 
ОУ – општинска управа 
ППВИ - планирање, праћење, вредновање  
             и извјештавање 
ЈУРА - јединица за управљање развојем 
ЈЛС – јединица локалне самоуправе 
ООЈ – основна организациона јединица  
           Општинске управе 
ПЈИ - програм јавних инвестиција 
ДОБ - документ оквирног буџета 

 
III – ОДГОВОРНОСТИ И ОВЛАШЋЕЊА И 
КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ РЕГУЛИШУ 
ОВИМ ПРАВИЛНИКОМ 
 

Члан 6. 
Одговорности и овлашћења 

 
Овим чланом дефинишу се 

одговорности и овлашћења за примјену овог 
Правилника: 
- Начелник општине одговоран је за 
надзор над примјеном процедуре описане у 
Правилнику, 
- Руководиоци ООЈ одговорни су за надзор 
над примјеном процедуре унутар ООЈ, 
- Организациона јединица за 
управљање развојем, инвестиције и 
енергетску ефикасност (у даљем тексту 
ЈУРА) одговорна је за правилну примјену 
процедуре на нивоу Општинске управе 
општине Лопаре, 
- Руководиоци основних 
организационих јединица, са прецизно 
дефинисаном одговорношћу извршилаца 
одговорни су за правилну примјену процедуре 
на нивоу ООЈ. 
 

Члан 7. 
Кључне активности  

 
ППВИ процедура, чији је детаљан опис 

предмет овог Правилника, састоји се од 
сљедећих кључних корака: 
 
1) Годишње планирање. Планирање је 
прва фаза годишњег процеса планирања, 
праћења, вредновања и извјештавања 
Општинске управе Лопаре и обухвата пет 
међусобно повезаних корака који омогућавају 
систематско дефинисање активности из 
редовне надлежности, и активности на 
годишњем нивоу које ОУ, укључујући 
Начелника општине и основне организационе 
јединице, односно, одјељења предузимају на 
годишњем нивоу, како би се имплементирали 
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стратешки и други програмски документи и 
обезбједила хоризонтална и вертикална 
координација између различитих планова на 
нивоу јединице локалне самоуправе, а 
нарочито усклађеност Годишњег плана рада 
ОУ општине Лопаре са Буџетом општине. 
 
2) Праћење током провођења Годишњег 
плана рада ОУ општине Лопаре је друга фаза 
процеса и представља систем за мјерење 
напретка остваривања дефинисаних 
активности и постављених циљева у 
Годишњем плану рада ОУ, путем сакупљања, 
анализе и кориштења података и индикатора, 
а како би се пратио прогрес имплементације, 
те могле предузети корективне мјере с циљем 
што већег степена остварења зацртаних 
циљних вриједности у Годишњем плану рада 
ОУ. 
 
Како би се креирала основа за правовремено и 
ефикасно праћење провођења Годишњег 
плана рада ОУ, у овом дјелу се дефинишу 
кораци, носиоци и временска динамика 
праћења током провођења Годишњег плана 
рада ОУ. Временски оквир праћења обухвата 
укупан процес имплементације Годишњег 
плана рада, односно вријеме од доношења 
Годишњег плана рада ОУ за текућу годину, до 
доношења Годишњег плана рада за наредну 
годину. Овај део процедуре обухвата два 
корака, који ће бити детаљно описани у 
посебном поглављу овог Правилника. 
 
3) Извјештавање подразумјева припрему 
и разматрање полугодишњих извјештаја о 
раду ООЈ, као и израду, разматрање и 
вредновање годишњих извјештаја о 
реализацији планова рада ООЈ. Ова фаза 
обухвата и усвајање годишњег извјештаја од 
стране Скупштине општине. О објављивању 
извјештаја на интернет презентацији општине 
одлучује Начелник општине. 
 

Члан 8. 
Дијаграм тока 

 
Дијаграм тока, који детаљно прецизира 

све кораке у ППВИ процедури сматра се 
саставним дијелом овог Правилника. 
          
IV – ГОДИШЊЕ ПЛАНИРАЊЕ 
 

Члан 9. 
Дефинисање приоритета за наредну годину 
на основу стратешко-програмских докуме-
ната и израда првог нацрта Плана имплеме-
нтације са индикативним финансијским 

оквиром (1+2) 
 
 

Разматрањем стратешко-програмских 
докумената (Интегрисане стратегије развоја 
општине Лопаре и Плана имплементације за 
претходну годину, са индикативним 
финансијским оквиром (1+2)) дефинишу се 
стратешко-програмски приоритети за наредну 
годину и израђује се први нацрт Плана 
имплементације са индикативним 
финансијским оквиром 1+2 (за прву годину 
имплементације План се преузима из 
Интегрисане стратегије развоја, док се за сваку 
сљедећу годину полази од претходног Плана 
имплементације са индикативним 
финансијским оквиром 1+2, који се ажурира и 
допуњава пројектима из Интегрисане 
стратегије развоја чија имплементације 
почиње у тој години). 
 

Одјељења ОУ општине Лопаре су 
дужна да прегледају План имплементације са 
индикативним финансијским оквиром (1+2) за 
претходни трогодишњи период, преиспитају и, 
по потреби, ревидирају  пројекте и мјере за 
наредну годину, као и да предложе 
приоритетне пројекте и мере  за План 
имплементације са индикативним 
финансијским оквиром (1+2). За предложене 
пројекте и мјере треба да постоји реална 
основа, да ће бити финансирани из буџета 
и/или екстерних извора. Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности (ЈУРА) 
задужено је за  покретање и координацију 
процеса планирања и обједињавање Плана 
имплементације са индикативним 
финансијским оквиром (1+2) на нивоу 
Општинске управе. 
 
               Носилац активности: ЈУРА и 
Колегијум Начелника општине. 
               Рок за израду првог нацрта Плана 
имплементације са индикативним 
финансијским оквиром за наредну годину је 15. 
април текуће године. 
 

Члан 10. 
Припрема Нацрта планова рада ООЈ за 
наредну годину, укључујући приоритетне 

пројекте и редовне послове 
 

На основу кључних улазних 
докумената (Стратегија интегрисаног развоја, 
ажуриран План имплементације са 
индикативним финансијским оквиром (1+2), 
Документ оквирног буџета (ДОБ), Упутство за 
припрему нацрта буџета/Приручник о 
припремању Нацрта буџета, Програм јавних 
инвестиција, Правилник о организацији и 
систематизацији радних мјеста Општинске 
управе општине Лопаре, Приједлози 
активности одјељења/ООЈ за Програм рада 
Скупштине општине и Начелника општине, 
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Програм обуке за запослене у ОУ општине 
Лопаре и приједлози за  интерни План обуке), 
у приложеном формату плана рада, одјељења 
и друге релевантне ООЈ (на примјер, Кабинет 
Начелника општине или организациона 
јединица за управљање развојем, инвестиције 
и енергетску ефикасност) приступају изради 
нацрта планова за наредну годину, који 
обухвата стратешко-програмске приоритете и 
редовне послове и служи као основа за 
дефинисање буџетских захтјева ОУ Лопаре. 
 

Сва Одјељења и друге основне 
организационе јединице ОУ, укључујући и 
Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности (ЈУРА), припремају први Нацрт 
годишњег плана рада. Уколико нека ООЈ нема 
у надлежности спровођење пројеката и мјера, 
припрема само годишњи план редовних 
активности. На основу достављених планова 
ООЈ, ЈУРА касније израђује збирни годишњи 
план Општинске управе, који обухвата План 
имплементације пројеката и мјера, те редовне 
активности свих организационих јединица. Као 
основа за израду користе се ажурне верзије 
релевантних докумената (Интегрисана 
стратегија развоја, нацрти програма рада 
Скупштине општине и Начелника општине, 
Програм рада система обуке за запослене у 
ОУ Лопаре и интерни Нацрт Плана обуке ОУ 
општине Лопаре). 
 
Носилац активности: Одјељења и друге ООЈ 
ОУ општине Лопаре (припрема нацрта - 
запослени, финализација и одобравање-
начелник ООЈ). 
Рок за израду: 30. септембар текуће године. 
 

Члан 11. 
Усаглашавање Нацрта планова ООЈ са 
Нацртом буџета ЈЛС за наредну годину и 
екстерним финансијским средствима 

 
Нацрти планова свих одјељења и 

других ООЈ, морају се усагласити са дијелом 
буџета који се односи на ООЈ. Поред 
предложених редовних активности, буџетом се 
обухватају и средства намјењена за 
имплементацију пројеката и мјера. Овај корак 
спроводе запослени у ООЈ надлежни за 
израду плана и извршилац у Одјељењу за 
финансије. Сагласност на израђени нацрт 
плана рада ООЈ, који је усаглашен са нацртом 
буџета, дају руководиоци дате ООЈ и 
Одјељења за финансије. 
 
Носилац активности: ООЈ ОУ општине Лопаре, 
ЈУРА и Одјељење за финансије. 
Рок за израду: 15. октобар (први нацрт); 5. 
новембар (други нацрт); 15. децембар 
(финални нацрт). 

Члан 12. 
Израда нацрта годишњег плана рада ОУ  

 
Израда нацрта годишњег плана рада 

ОУ општине Лопаре извршиће се 
обједињавањем нацрта планова рада ООЈ, 
који су усаглашени са буџетом и екстерним 
изворима финансирања. Уз нацрте планова 
ООЈ, као основа за израду користе се 
релевантни докуменати Општинске управе 
(Интегрисана стратегија развоја, нацрт 
Програма рада Скупштине општине и нацрт 
Програма рада Начелника општине, Програм 
обуке за запослене у ОУ општине Лопаре и 
интерни Нацрт Плана обуке ОУ општине 
Лопаре). 
 
Носилац активности:  ЈУРА и Кабинет 
Начелника општине. 
Рок за израду: 31. октобар (први нацрт); 31. 
децембар (други нацрт). 
 

Члан 13. 
Усклађивање Планова рада ООЈ и 
Годишњег плана ОУ са усвојеним            
буџетом ЈЛС,  екстерним изворима 

финансирања и Планом имплементације  
 

Усклађивање Планова рада ООЈ и 
Годишњег плана ОУ Лопаре са усвојеним 
буџетом ЈЛС,  екстерним изворима 
финансирања и Планом имплементације са 
индикативним финансијским оквиром (1+2)  
(који ће тада бити расположив у финалној 
верзији), биће извршено поређењем свих 
релевантних елемената наведених докумената 
и њиховим усклађивањем. Све ставке у 
Годишњем плану рада ОУ треба да буду 
идентичне са наведеним повезаним 
документима (плановима рада ООЈ, Планом 
имплементације са индикативним 
финансијским оквиром (1+2) и усвојеним 
буџетом). Резултат овог процеса је извршена 
операционализација годишњих стратешко-
програмских приоритета и приоритета из 
редовних активности у годишњи план ОУ и 
планова одјељења/ООЈ. 
 
Носилац активности: одјељења/ООЈ, ЈУРА и 
Кабинет Начелника општине. 
Рок за израду: Од дана усвајања буџета до 15. 
јануара године за коју се доноси план. 

 
Члан 14. 

Доношење Годишњег плана рада ОУ 
 

Годишњи план рада ОУ општине 
Лопаре доноси Начелник општине. 
 
Носилац активности: Начелник општине. 
Рок за доношење:  15. јануар године за коју се 
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доноси план. 
 
V – ПРАЋЕЊЕ 
 

Члан 15. 
Припрема календара за праћење 

реализације годишњег плана рада ОУ 
 

Путем израде Календара за праћење 
реализације Годишњег плана рада ОУ 
општине Лопаре, у дефинисаном формату, 
одређују се активности, рокови и носиоци у 
процесу праћења. Календар за праћење 
реализације Годишњег плана се односи на 
саму процедуру праћења, а како би се 
осигурало редовно прикупљање и обрада 
података, припрема корективних мјера те  
извјештавање о имплементацији пројеката и 
мјера и остварењу планираних редовних 
активности на годишњем нивоу. 
 
Носилац ове активности је Кабинет Начелника 
општине, ЈУРА и Колегијум Начелника 
општине. 
Рок за израду је 31. јануар године за коју је 
донесен план. 
 

Члан 16. 
Провођење праћења реализације Годишњег 

плана ОУ 
 

Провођење праћења реализације 
Годишњег плана рада ОУ општине Лопаре (у 
складу са календаром праћења) обезбјеђује 
повратну информацију о статусу 
имплементације пројеката и мјера, те 
стратегије у цјелини. Праћење обухвата 
прикупљање података и унос у базу (АПИС), 
анализу података о имплементацији пројеката, 
мјера и редовних послова, као и информисање 
релевантних субјеката о току и евентуалним 
одступањима од утврђеног плана у оквиру 
појединих интервенција.  
 
Носилац активности: Кабинет Начелника 
општине, ЈУРА и Колегијум Начелника 
општине. 
Рок за провођење: Од 1. фебруара, 
континуирано. 
 
VI – ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 
 

Члан 17. 
Израда полугодишњих извјештаја о 
реализацији планова рада ООЈ 

 
Израда полугодишњих извјештаја о 

реализацији планова рада ООЈ (одјељења, 
служби и одсјека) се врши на основу 
Годишњих планова рада ООЈ,  прикупљањем 
података и праћењем реализације годишњих 

планова рада према дефинисаном Обрасцу 
полугодишњег извјештаја о реализацији 
планова рада одјељења ОУ  и даје основу за 
уочавање напретка у реализацији планова 
рада ООЈ, као и за уочавање евентуалних 
одступања у погледу имплементације плана.  
 
Носилац активности: Израда-запослени у 
одјељењима/ ООЈ ОУ Лопаре; ЈУРА; 
разматрање и одобравање - начелник 
одјељења/ЈУРА. 
Рок за израду: 31. јул текуће године. 
 

Члан 18. 
Разматрање Полугодишњих извјештаја о 

реализацији планова рада ООЈ 
 

Разматрање Полугодишњих извјештаја 
о реализацији планова рада ООЈ омогућава да 
се донесу закључци и препоруке/корективне 
мјере које је потребно предузети у случају да 
су уочена значајна одступања од планова рада 
ООЈ. ЈУРА сумира информације о 
дотадашњем процесу реализације планова и 
пружа техничку подршку у формулисању 
закључака и препорука, као и корективних 
мјера уколико су потребне. 
 
Носилац активности: Кабинет Начелника 
општине, Колегијум Начелника општине/ 
начелник ЈУРА. 
Рок:  31. јули текуће године. 
 

Члан 19. 
Израда Годишњих извјештаја о реализацији 
планова рада ООЈ и њихово обједињавање 
у Годишњи извјештај о реализацији 

годишњег плана рада ОУ 
 

Годишњи извјештај о реализацији 
Годишњег плана рада ОУ садржи информације 
о реализованим активностима свих ООЈ и даје 
основу за уочавање напретка у реализацији 
планова рада ООЈ и ОУ у цјелини, као и за 
уочавање евентуалних одступања у погледу 
имплементације плана. Годишњи планови 
рада ООЈ и Годишњи план рада ОУ су полазна 
основа, заједно са подацима  и 
информацијама прикупљеним из релевантних 
извора и обједињеним у АПИС-у, док се за 
израду користе Обрасци Годишњег извјештаја 
о реализацији планова ООЈ, као и  Годишњег 
извјештаја о реализацији плана рада ОУ 
општине Лопаре. 
 
Носилац ове активности: Запослени у ООЈ, 
ЈУРА и Кабинет Начелника општине. 
Рок за израду:  15. април наредне године, у 
односу на годину за коју се припрема 
извјештај. 
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Члан 20. 
Разматрање и вредновање Годишњег 
извјештаја о реализацији Годишњег 

плана рада ОУ  
 

Ова активност резултира приједлогом 
Годишњег извјештаја ОУ Лопаре и закључком 
о вредновању, а врши се на основу наведеног 
Извјештаја, узимајући у обзир планирана и 
остварена постигнућа у датој години која треба 
да буду назначена у Извјештају. ЈУРА сумира 
информације о дотадашњем процесу 
реализације планова и пружа техничку 
подршку у формулисању закључака и 
препорука, као и корективних мјера уколико су 
потребне. 
 
Носилац активности:  Запослени у 
одјењењима/ООЈ, ЈУРА и Кабинет Начелника 
општине. 
Рок: 15. мај наредне године  у односу на 
годину за коју се припрема извјештај. 
 

Члан 21. 
Усвајање Годишњег извјештаја о 

реализацији Годишњег плана рада ОУ 
 

Усвајање Годишњег извјештаја о 
реализацији Годишњег плана рада ОУ 
Лопаре слиједи након разматрања Приједлога 
и резултира усвојеним Годишњим извјештајем 
ОУ који даје детаљан преглед годишњих 
резултата у имплементацији Плана рада ОУ, 
са евентуалним одступањима и приједлозима 
за унапређења у наредном периоду.  
 
Носилац активности: Начелник општине.  
Рок: 31. мај наредне године  у односу на 
годину за коју се припрема извјештај.  
 

Члан 22. 
Објављивање Годишњег извештаја о 
реализацији годишњег плана рада ОУ 

 
У циљу транспарентнoсти и 

доступности широј јавности Извјештај се може 
објавити на званичној интернет презентацији 
општине Лопаре. О евентуалном објављивању 
Годишњег извештаја о реализацији годишњег 
плана рада ОУ одлучује Начелник општине. 
 
Носилац активности: Начелник општине и 
руководилац основне организационе јединице 
у којој се налази ЈУРА. 
Рок: 7 дана од дана усвајања Годишњег 
извјештаја ОУ. 
 
 
 
 
 

VII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 23. 
Извршење 

 
 На основу овог Правилника Начелник 
општине ће рјешењем утврдити поделу 
дужности и одговорности општинских 
службеника, постављених и именованих лица 
за примjену овог Правилника у оквиру 
Општинске управе општине Лопаре. 
 

Члан 24. 
Коришћење документације и обрасци 

 
 На основу овог Правилника општински 
службеници ОУ општине Лопаре ће бити 
упознати са садржином и захтјевима за 
примјену одговарајућих докумената и 
образаца/формата, који обухватају: 
 
1) Списак докумената-прописа који се   
    примјењују за обављање активности из  
    Правилника, 
2) Образац/формат годишњег плана рада ОУ 
3) Образац/формат годишњег  плана рада ООЈ   
    ОУ 
4) Образац/формат календара праћења 
5) Образац/формат (полугодишњег и  
    годишњег) извјештаја о реализацији  
    годишњег плана рада ЈЛС 
6. Списак ООЈ/извршилаца који су примили  
    документа на које се Правилник односи.                     
 

Члан 25. 
Обезбјеђење родне равноправности 

 
 Граматичка терминологија у овом 
Правилнику подразумијева оба пола. 

 
Члан 26. 

Ступање на снагу 
 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 
 
 
 
Број: 02/1-014-14/15     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Лопаре, 12.06..2015.         Др Радо Савић, с.р. 

________________________________________

                                         
17. 

На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему РС-Пречишћени текст 
(''Службени гласник РС'', број: 54/08) и члана 
60. и 79. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14) и 
члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 
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буџетске резерве (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 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 

60,00 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: 02/1-400-1/20     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 07.05.2015.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
18. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
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, Бојић 
Мирку 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:02/1-1295/15     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 07.05.2015.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
19. 
            На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
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, Бошковић 
Славиши из Козјака 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: 02/1-642/15        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.05.2015.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
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20. 
                На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему РС-Пречишћени текст 
(''Службени гласник РС'', број: 54/08) и члана 
60. и 79. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14) и 
члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 
буџетске резерве (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 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 

246,50 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Институту 
за јавно здравство РС из Зворника, на име 
трошкова микробиолошког испитивања воде, 
по фискалном рачуну: 2080. 

 
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    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 11.05.2015.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
21. 

На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему РС-Пречишћени текст 
(''Службени гласник РС'', број: 54/08) и члана 
60. и 79. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14) и 
члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 
буџетске резерве (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 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: 02/1-400-1/22    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 11.05.2015.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
22. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
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, Тришић 
Анђи из Тобута 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“. 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број:02/1-1385/15     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 12.05.2015.     Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
23. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
59,97 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Хоџић 
Зифији из Мачковца на име једнократног 
робног давања – пакета. 
 

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: 02/1-400-1/23  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 12.05.2015.    Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
24.   
              На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 

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

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
49,95 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Ђурић 
Стоји из Веселиновца на име једнократног 
робног давања – пакета. 
 

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: 02/1-400-1/24    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 12.05.2015.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
25.  
               На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
49,95 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Рикић 
Драги из Лабуцке на име једнократног робног 
давања – пакета. 

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 
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Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број: 02/1-400-1/25   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 12.05.2015.      Др Радо Савић, с.р.   
________________________________________ 
 
26. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
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, Симикић 
Милораду 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: 02/1-1408/15     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 13.05.2015.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 

27. 
                На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
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, Тодић 
Драгану из Пирковаца 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: 02/1-1431/15     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 15.05.2015.       Др Радо Савић, с.р.   
________________________________________ 
 
28. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
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300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Тодић 
Зорану из Пирковаца 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: 02/1-1432/15      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 15.05.2015.       Др Радо Савић, с.р.   
________________________________________ 
 
29. 
               На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
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, Тодић 
Ђокици из Пирковаца 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: 02/1-1428/15   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 15.05.2015.    Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   

 
30. 
               На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
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, Јовичић 
Спасоју из Пирковаца 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: 02/1-1429/15     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 15.05.2015.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
31.   
               На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
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(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
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, Симић 
Милици из Подгоре 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: 02/1-1442/15    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 20.05.2015.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
32.   
               На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
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, 
Радовановић Живану из Тобута 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: 02/1-1349/15     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 20.05.2015.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
33. 

На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему РС-Пречишћени текст 
(''Службени гласник РС'', број: 54/08) и члана 
60. и 79. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14) и 
члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 
буџетске резерве (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 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: 02/1-400-1/26     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 20.05.2015.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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34. 
На основу члана 43. Закона о 

буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
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, Тешић 
Жељку 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: 02/1-1488/15    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 21.05.2015.     Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
35.   

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
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, Mићић 
Стоји из Тобута 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: 02/1-886/15     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 25.05.2015.     Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
36. 

На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 54/08), члана 41. и 49. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/05) и члана 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 
500,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 372200, Предрагу 
Тошићу, на име купопродајног уговора број: 
02/1-014-35 од 25.05.2015.године, а за 
трошкове набавке књигa под називом „Зборник 
пречишћених текстова закона са коментаром и 
изабраном судско таксом“. 
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Број: 02/1-400-1/27   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 25.05.2015.     Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________    
 
37. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
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, Јовић 
Спасоју из Тобута 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: 02/1-1556/15      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.05.2015.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
38.   
  
               На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 

(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
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, Ђокић 
Драгану 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: 02/1-1555/15     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.05.2015.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
39. 
              На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
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, Ерић Душку 
из Лопара за трошкове издржавања и 
лијечења.  

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 
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Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 
Број: 02/1-1600/15     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 03.06.2015.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
40.    
               На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
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, Митровић 
Душку 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: 02/1-1623/15     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 03.06.2015.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   

41. 
               На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
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, Којић Ики 
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: 02/1-1753/15      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 16.06.2015.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
42. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
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100,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Тодоровић 
Анђелку из Пипера 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: 02/1-1756/15      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 19.06.2015.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
43. 
   
               На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
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, Тијанић 
Ружи 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: 02/1-1820/15     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 24.06.2015.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
44.   
               На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
49,94 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Митровић 
Недељку из Лопара на име једнократног 
робног давања – пакета. 
 

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: 02/1-400-1/28     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 25.06.2015.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
45.   
               На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
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(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
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, Лакић 
Миладину из Бријеста 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: 02/1-1859/15     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 26.06.2015.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
46. 
               На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему РС-Пречишћени текст 
(''Службени гласник РС'', број: 54/08) и члана 
60. и 79. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14) и 
члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 
буџетске резерве (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 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 

28,00 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: 02/1-400-1/29       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 30.06.2015.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
47. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
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, Бијелић 
Гордани 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: 02/1-1858/15    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.06.2015.     Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
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48. 
              На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
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, Поповић 
Славиши из Тобута 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: 02/1-1851/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 26.06.2015.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
49.   
               На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 

49,84 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Васиљевић 
Лазару из Лопаре Села - Веселиновца на име 
једнократног робног давања – пакета. 

 
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: 02/1-400-1/30      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 02.07.2015.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
50.   
               На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
49,91 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Лазаревић 
Милици из Пељава на име једнократног робног 
давања – пакета. 

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Број: 02/1-400-1/31      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 06.07.2015.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
51.   
               На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
49,98 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Митровић 
Јели из Лопара  на име једнократног робног 
давања – пакета. 

 
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: 02/1-400-1/32    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 06.07.2015.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
52.   
               На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
49,96 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Симић 
Перси из Пељава  на име једнократног робног 
давања – пакета. 
 

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: 06.07.2015.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
53. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
8/10), Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
49,98 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Ђокић 
Цвијети из Лопара  на име једнократног робног 
давања – пакета. 

 
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: 06.07.2015.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
54.   
              На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 60. и 79. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14 и 11/14) и члана 2. Одлуке о 
коришћењу средстава буџетске резерве 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
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, Рикановић 
Будимиру из Пушковца 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: 02/1-1958/15     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 09.07.2015.      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 
60. и 79. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14) и 
члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 
буџетске резерве (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 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 

15,00 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: 02/1-400-1/35     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 09.07.2015.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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