
      На основу члана 29. став 2. тачка б) Пословника Скупштине општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број: 4/14) и Програма рада Скупштине општине 
Лопаре за 2015. годину,  с а з и в а м 
 

 ДВАДЕСЕТПЕТУ РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
  Сједница ће се одржати дана 18.09.2015. године (ПЕТАК) са почетком у 
11,00 часова у сали за сједнице Скупштине општине Лопаре. 
 
                      На сједници ће се разматрати слиједећи: 
 

Д н е в н и  р е д: 
 
  1. Верификација Извода из Записника са Двадесетчетврте редовне сједнице 
Скупштине општине Лопаре одржане дана 08.07.2015. године. 
 
            2. Верификација Извода из Записника са Ванредне сједнице Скупштине 
општине Лопаре одржане дана 08.07.2015. године. 
 
            3.  Разматрање Извјештаја о реализацији одлука, рјешења, закључака и 
других аката донесених на Двадесетчетвртој редовној сједници Скупштине општине 
Лопаре и Ванредној сједници Скупштине општине Лопаре као и одборничких питања 
постављених на претходној сједници или приспјелих до закључивања извјештаја. 
   
            4. Разматрање Извјештаја о извршењу Буџета општине Лопаре за период 
01.01.-30.06.2015. године. 
 
            5. Разматрање Информације о безбиједности саобраћаја, јавном реду и 
миру и стању криминалитета на подручју општине Лопаре. 
 
            6. Разматрање Информације о реализацији Програма рада Скупштине 
општине за прво полугодиште 2015. године. 
 
            7. Разматрање Извјештаја о раду радних тијела Скупштине општине за прво 
полугодиште 2015. године. 
 
            8. Разматрање Информације о остваривању права грађана у управним и 
другим поступцима код надлежних општинских органа. 
 
            9. Разматрање Извјештаја о хигијенско-епидемиолошкој ситуацији на 
подручју општине Лопаре. 
 
          10. Разматрање Информације о упису ученика у прве разреде основних 
школа и Средњошколског центра „Вук Караџић“ Лопаре у школској 2015./2016. години и о 
материјалном положају основног и средњег образовања на подручју општине Лопаре. 
 
                      11. Разматрање приједлога Одлуке о ослобађању од административне таксе 
у износу од 234,93 КМ на име Ђокић Лазо из Мачковца, 
 



            12. Разматрање захтјева за суфинансирање асфалтног пута – Мјесна 
заједница Тобут. 
 
            13. Разматрање приједлога Одлуке о прихватању Стручног мишљења – УТУ 
на име Јањић Крунослава из Пипера. 
 
            14. Разматрање приједлога Одлуке о прихватању Стручног мишљења – УТУ 
на име Савић Велемир из Лопара. 
 
            15. Разматрање приједлога Одлуке о прихватању Стручног мишљења – УТУ 
на име Савић Радоје из Лопара. 
 
            16. Разматрање приједлога Одлуке о прихватању Стручног мишљења – УТУ 
на име Давидовић Драган из Лопара. 
 
            17. Разматрање приједлога Одлуке о прихватању Стручног мишљења – УТУ 
на име Пајкановић Велемир из Лопара. 
 
            18. Разматрање приједлога Одлуке о прихватању Стручног мишљења – УТУ 
на име Српска православна црквена општина Лопаре. 
 
  19. Разматрање приједлога Програма намјенског утрошка средстава 
прикупљених од посебних водних накнада за 2015. годину. 
 
  20. Разматрање приједлога Одлуке о кредитном задужењу општине Лопаре. 
 
  21. Разно. 
   
Напомена: Уколико желите да поднесете амандмане на приједлоге општих аката који 
су у прилогу дневног реда, молимо да то учините у складу са одредбама члана 128. 
Пословника Скупштине општине Лопаре. 
  Одборничка питања и приједлоге закључака по појединим тачкама – 
материјалима доставите у писаној форми Стручној служби СО-е Лопаре.  
 
                       С обзиром на важност питања која ће се разматрати молимо вас да сједници 
обавезно присуствујете. 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-013-2-14/15                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 03.09.2015. године                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Миленко Ристић, дипл.ецц 
 
 

 

 


