
 
                                                                          
                                                                                   

                                      

 

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЛОПАРЕ 
Тел/Факс:055/650-304 

е-mail: lopareso@teol.net 

ГОДИНА 
2015. 

 
Број: 8/15 
09.10.2015. 

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 РС'' број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 348а. став 
3. Закона о стварним правима (''Службени 
гласник РС'' број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15)  
члана 35. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број:4/14 и 11/14), 
Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана 05.10.2015. године, доноси 

 
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К  
O УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ 
ОСНИВАЊА ПРАВА ГРАЂЕЊА НА 
НЕПОКРЕТНОСТИМА У СВОЈИНИ  

ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим правилником  уређују се поступак, 
услови и начин оснивања права грађења без 
накнаде, ради отклањања посљедица 
елементарних непогода и стамбеног 
збрињавања угроженог становништва.  

Право грађења без накнаде може се 
основати и у циљу стамбеног збрињавања 
породица погинулих бораца и ратних војних 
инвалида.  
 

Члан 2. 
 

Право грађења у смислу овог 
правилника је ограничено стварно право на 
земљишту у својини општине Лопаре, које даје 
овлашћење свом носиоцу да на површини 
земљишта или испод ње има властиту зграду, 
а општина Лопаре је дужна да то трпи. 

Носилац  права грађења који припада 
категоријама грађана из претходног члана, 
ослобођен је плаћања накнаде за оснивање 
права грађења. 

 
Члан 3. 

 
На грађевинскoм земљишту у  својини 

општине Лопаре, право грађења се оснива у 
складу са планским документом на основу кога 
се може издати информација о локацији, 
односно локацијска дозвола, а након тога и 
грађевинска дозвола у складу са Законом. 
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Члан 4. 

 
 Право грађења оснива се на основу  
правног посла или одлуке суда.  
 Право грађења уписује се у земљишну 
књигу у складу са законом.  
 

Члан 5. 
 

 Право грађења се може пренијети на 
треће лице у складу са законом.  
 

У случају преноса права грађења од 
стране носиоца на треће лице, нови носилац 
права грађења је обавезан плаћати општини 
Лопаре мјесечну накнаду за земљиште у висини 
просјечне цијене закупнине за такво земљиште.  

Накнаду из претходног става носи 
стицалац права грађења неће плаћати уколико 
припада категорији лица члана 1. овог 
правилника.   
 

Члан 6. 
 

Право грађења престаје или се укида у 
случајевима и на начин прописан законом.  

 
II ПОСТУПАК ОСНИВАЊА ПРАВА ГРАЂЕЊА 

 
Члан 7. 

 
Одлуку о оснивању права грађења на 

грађевинском земљишту доноси Скупштина 
општине Лопаре, на приједлог лица у чију се 
корист стварно право оснива.  

Одлука из претходног става садржи: 
име и презиме лица у чију корист се оснива 
право грађења, ознаку парцеле на којој се 
оснива право грађења, одредбу да се право 
грађења оснива без накнаде, овлаштење 
начелнику општине Лопаре за закључење 
правног посла за оснивање права грађења у 
складу са законом.  
 

Члан 8. 
 

  Право грађења стиче се уписом у 
земљишту књигу. 

 Уговор о оснивању права грађења код 
овлаштеног нотара закључују начелник 
општине у име општине Лопаре и лице у чију се 
корист оснива право грађења.  
 У сврху уписа права грађења у 
земљишну књигу, изјаву о оптерећењу 
земљишта правом грађења у име општине даје 
начелник општине Лопаре.  
 
 

III УСЛОВИ И НАЧИН ОСНИВАЊА ПРАВА 
ГРАЂЕЊА БЕЗ НАКНАДЕ 

 
Члан 9. 

 
Право на оснивање права грађења без 

накнаде имају лица угрожена елементарним 
непогодама, ради њиховог стамбеног 
збрињавања и породице погинулих бораца и 
ратних војних инвалида у циљу њиховог 
стамбеног збрињавања.  

Право грађења оснива се у сврху 
изградње стамбених објеката. Изузетно, право 
грађења може се основати и за изградњу 
стамбено-пословног објекта.  
 

Члан 10. 
 

 Лица која припадају категорији 
становништва угроженог елементарним 
непогодама, могу остварити право на оснивање 
права грађења на земљишту у власништву 
општине Лопаре под следећим условима:  
          1. да су услед елементарних непогода 
њихови стамбени објекти уништени или 
оштећени у мјери у којој није могућа њихова 
реконструкција. 
          2. да немају у власништву стамбени или 
други објекат погодан за становање,  
          3. да немају у власништву земљиште 
погодно за изградњу стамбеног објекта,  
          4. да су регистровани у регистар штета.  
 

Члан 11. 
 

 Лица у чију се корист на некретнинама 
стиче право грађења, која припадају категорији 
лица погођених елементарним непогодама, 
захтјев за оснивање права грађења подносе 
Скупштини општине Лопаре и уз захтјев су 
дужни приложити:  
 

      1. посједовни лист за некретнине  
      2. земљишно-књижни извадак за некретнине 
      3. увјерење о упису у регистар штета 
      4. извјештај о степену оштећења породично-  
          стамбеног објекта     
      5. изјаву о непосједовању објекта за становање,   
      6. изјаву о непосједовању земљишта погодног   

    за градњу. 
 

Члан 12. 
 

Лица која припадају категорији чланова 
породице погинулих бораца и ратних војних 
инвалида, могу остварити право на оснивање 
права грађења на земљишту у власништву 
општине Лопаре под следећим условима:  
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                1. да припадају категорији чланова 
породице погинулих бораца или ратних војних 
инвалида од I до Х категорије.  
                2. да им стамбено питање није 
ријешено у оквиру ранијих програма стамбеног 
збрињавања. 

 
Члан 13. 

 
 Лица у чију се корист на некретнинама 
стиче право грађења, која припадају категорији  
породица погинулих бораца и ратних војних 
инвалида, захтјев за оснивање права грађења 
подносе Скупштини општине Лопаре и уз 
захтјев су дужни приложити:  
 

                1. посједовни лист за некретнине  
         2. земљишно-књижни извадак за 
некретнине 
        3. увјерење о статусу члана породице 
погинулог борца или  ратног војног инвалида 
        4. изјаву о томе да им стамбено питање 
није ријешено у оквиру ранијих програма 
стамбеног збрињавања. 
 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 14. 
 

 На сва питања која нису регулисана 
овим правилником, примјењиваће се 
одговарајуће одредбе Закона о стварним 
правима.   
 

Члан 15. 
 

 Све трошкове везане за поступке 
оснивања права грађења сносиће општина 
Лопаре.  
 

Члан 16.  
 

Овај правилник из разлога хитности 
ступа на снагу даном доношења и биће 
објављен у „Службеном гласнику општине 
Лопаре”.  

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

 
Број: 01/1-022-1-78/15         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 05.10.2015.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
             Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                        
                                                                                  
 

2. 
На основу члана  30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 
члана 348a. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број:124/08, 58/09, 95/11 и 60/15),  члана 35. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број 4/14 и 11/14),  и члана 7. 
Правилника  o условима, начину и поступку 
оснивања права грађења на непокретностима у 
својини општине Лопаре, Скупштина општине 
Лопаре на сједници одржаној дана 05.10.2015. 
године,  доноси 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о оснивању права грађења у корист 
Љиљане Новаковић из Мачковца 

 
I 
 

Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин оснивања права грађења у корист 
Љиљане Новаковић из Мачковца на парцели 
означеној као к.ч. бр. 263/3 зв. ''Слатине-њиве'', 
површине 241 м2, уписана у ПЛ. бр.212, К.О. 
Лопаре град, на име Скупштина општина 
Лопаре, а која одговара парцели поближе 
означеној као к.ч. бр. 314/3СП звана  ''Слатина-
ораница'', површине 241 м2, К.О. Козјак, 
уписана у зк. уложак бр. 264, на име Општине . 
 

II 
 

Право грађења у корист Љиљане 
Новаковић, оснива се  ради отклањања 
посљедица елементарних непогода и 
стамбеног збрињавања чланова њене 
породице.  

Право грађења оснива се без  накнаде.  
 

III 
 

Овлашћује се начелник општине 
Лопаре да у име општине Лопаре, може 
закључивати правне послове неопходне за 
оснивање права грађења у корист носиоца 
означеног овом одлуком.  
 

IV 
 

Све трошкове везане за поступке 
оснивања права грађења сносиће општина 
Лопаре.  
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V 
 

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

 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-79/15         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 05.10.2015.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                            
             Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
3.                                                                                         

На основу члана  30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 
члана 348a. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број:124/08, 58/09, 95/11 и 60/15),  члана 35. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број 4/14 и 11/14),  и члана 7. 
Правилника  o условима, начину и поступку 
оснивања права грађења на непокретностима у 
својини општине Лопаре, Скупштина општине 
Лопаре на сједници одржаној дана 05.10.2015. 
године, доноси 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о оснивању права грађења у корист Драгана 

Митровића из Тобута 
 
I 
 

Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин оснивања права грађења у корист 
Драгана Митровића из Тобута на парцели 
означеној као к.ч. бр. 263/4 зв. ''Слатине-њиве'', 
површине 241 м2, К.О. Лопаре град, уписана у 
ПЛ. бр.212, на име Скупштина општина Лопаре, 
а која одговара парцели поближе означеној као 
к.ч. бр. 314/2СП звана  ''Слатина-ораница'', 
површине 241 м2, К.О. Козјак, уписана у зк. 
уложак бр. 264. 
 

II 
 

Право грађења у корист Драгана 
Митровића, оснива се  ради отклањања 
посљедица елементарних непогода и 
стамбеног збрињавања чланова његове 
породице.  

Право грађења оснива се без  накнаде.  

III 
 

Овлашћује се начелник општине 
Лопаре да у име општине Лопаре, може 
закључивати правне послове неопходне за 
оснивање права грађења у корист носиоца 
означеног овом одлуком.  
 

IV 
 

Све трошкове везане за поступке 
оснивања права грађења сносиће општина 
Лопаре.  

 
V 
 

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

 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-80/15        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 05.10.2015.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                    
                         Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
                                                                               
                                                                             
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА 
 

4. 
               На основу члана 18. став (1), члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ број: 39/14) и члана 13. Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
15/09), Начелник општине Лопаре, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о покретању  поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке три 
носача паноа који се постављају на прилазним 
путевима на улазу у подручје општине Лопаре.  
 

II 
 

 Процијењена вриједност јавне набавке 
износи 1.812,00 КМ, са урачунатим ПДВ-ом. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
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ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2015. годину.  
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак директног споразума. 

 
IV 

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

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

 
 

Број: 02/5-404-42-1/15         Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 29.09.2015.           Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
5.   
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА    
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
  Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-42-3/15 
Датум: 30.09.2015.  године 
      
  
 На основу члана 64. став 1. тачка б), 
члана 70. став 1.  Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 6. 
став (2) Правилника Агенције за јавне набавке 
БиХ о поступку директног споразума 
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14), Начелник 
општине Лопаре, д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 
I 
 

У поступку набавке три носача паноа 
који се постављају на прилазним путевима на 
улазу у подручје општине Лопаре, димензија 
конструкције 3,00 x 2,00 м, профила 80,00 x 
60,00 цм, након разматрања достављене 
Понуде понуђача од 29.09.2015. године, 
одлучено је да се уговор додијели понуђачу 
„ЂОКИЋ-МЕТАЛ“ д.о.о. Лопаре. 

Вриједност набавке за уговор износи 
1.812,00 КМ (словима: хиљадуосамсто-

дванаест КМ), са урачунатим ПДВ-ом. 
 

 II 
 

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

III 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“ 
 
      
                  Н А Ч Е Л Н И К  
      
               Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
6. 

На основу члана 64. став 1. тачка б), 
члана 70. став 1., 3. и 6. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“, број 
39/14) и члана 40. став 1. Правилника о јавним 
набавкама роба, услуга и радова („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 15/09), 
Начелник општине Лопаре, д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача у 
поступку јавне набавке 

  
I 

 
У поступку јавне набавке радова путем  

конкурентског захтјева за доставу  понуда, 
објављеном на Порталу јавних набавки, 
обавјештење број: 15-7-3-22-3-10 од  
22.09.2015.године, а која се односи на 
извођење радова на изградњи асфалтног 
локалног пута у Мјесној заједници Тобут, засеок 
Поповићи дужине 700,00 метара, ширине 
асфалта 3,00 метра и банкинама 2 x 0,50 
метара, понуде су доставили следећи 
понуђачи: 
 

1.  „БИЈЕЉИНА  ПУТ“ д.о.о. Бијељина  
и 

2.  „TEREX - INŽENJERING“ д.о.о. 
Бијељина. 
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II  

 
 Након разматрања приспјелих понуда 
установљено је да су понуде свих понуђача 
наведених у тачки I ове Одлуке у потпуности 
испуниле услове тражене према тендерској 
документацији, те је на основу критеријума 
најниже цијене технички задовољавајуће 
понуде извршено вредновање и утврђен 
следећи редослијед понуђача: 
 

1. „БИЈЕЉИНА  ПУТ“ д.о.о. Бијељина 
    49.560,00  КМ, без ПДВ-а,                                            

2. „TEREX - INŽENJERING“ д.о.о.  
    Бијељина 49.700,00  КМ, без ПДВ-а, 

 
и оцијењено да је најповољнији 

понуђач: „БИЈЕЉИНА  ПУТ“ д.о.о. Бијељина 
са понуђеном цијеном у износу од 49.560,00 
КМ, без ПДВ-а, односноо 57.985,20 КМ 
(словима:педесетседамхиљададеветстоосамде
сетпет  и 20/100 КМ), са урачунатим ПДВ-ом. 
 

III 
 

Записник о оцјени понуда број: 02/5-404-
41-4/15 од 01.10.2015. године је саставни дио 
ове Одлуке. 

 
IV 
 

 Изабрани понуђач дужан је да у року од 
7 (седам) дана од дана пријема ове Одлуке 
достави оригинал или овјерене копије 
докумената којима потврђује вјеродостојност 
достављене изјаве из члана 45. став 1. тачке од 
а) – д Закона о јавним набавкама БиХ, 

Уколико изабрани понуђач у горе 
наведеном року не достави тражену 
документацију уговорни орган у складу са 
чланом 72. став 3) Закона о јавним набавкама 
БиХ доставља предлог уговора  оном понуђачу  
чија је понуда на ранг листи  одмах након  
понуде најуспјешнијег понуђача. 

 
V 
 

Против ове одлуке дозвољена је жалба 
која се може изјавити најкасније у року од 10 
(десет) дана од дана пријемa исте. 

Жалба се изјављује уговорном органу у 
писаној форми директно или препорученом 
поштанском пошиљком. 

Жалба се подноси у довољном броју 
примјерака, који не може бити мањи од три, 
како би могла бити уручена квалификованом 
кандидату или изабраном понуђачу и другим 
странкама у поступку. 

  V I 
 

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

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

 
Број: 02/5-404-41-6/15          Н А Ч Е Л Н И К 
Датум: 01.10.2015.             Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 7.       

На основу члана 18. став (1), члана 90. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
БиХ“ број: 39/14) и члана 13. Правилника о 
јавним набавкама роба, услуга и радова 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
15/09), Начелник општине Лопаре, д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У  
о покретању  поступка јавне набавке  

 
I 
 

 Покреће се поступак набавке радова на 
изградњи водозахвата на Липовачкој ријеци у 
Мјесној заједници Липовице, засеок Тојићи, за 
мјесни водовод у Прибоју. 
 

II 
 

 Процијењена вриједност набавке 
износи 6.750,00 КМ, са урачунатим ПДВ-ом. 
 Средства за набавку радова из тачке I 
ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине 
Лопаре за 2015. годину.  
 

III 
 

 За предметну јавну набавку водиће се 
поступак директног споразума. 

 
IV 

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

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

 
Број: 02/5-404-43-1/15          Н А Ч Е Л Н И К 
Датум:05.10.2015.              Др Радо Савић, с.р.  
________________________________________ 
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8.  
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА          
 ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
   Начелник општине 
 
Број: 02/5-404-43-3/15 
Датум: 06.10.2015.  године 
      
   
 На основу члана 64. став 1. тачка б), 
члана 70. став 1.  Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и члана 6. 
став (2) Правилника Агенције за јавне набавке 
БиХ о поступку директног споразума 
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14), Начелник 
општине Лопаре, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У  
о додјели  уговора  у поступку 

директног споразума 
 

I 
 

У поступку набавке радова на изградњи 
водозахвата на Липовачкој ријеци у МЗ 
Липовице, засеок Тојићи, за мјесни водовод у 
Прибоју, након разматрања достављене 
Понуде понуђача брoj: 27/15 од 06.10.2015. 
године, одлучено је да се уговор додијели 
понуђачу  ''Интеграл МЦГ'' д.о.о Лопаре. 

Вриједност набавке за уговор износи 
6.744,11 КМ (словима: шестхиљадаседа-
мсточетрдесетчетири и 11/100 КМ), са 
урачунатим ПДВ-ом. 
 

 II 
 

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

III 
 

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

9. 
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 
49,99 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Недељку 
Митровићу 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:02/1-400-1/43     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 24.09.2015.       Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
10. 

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 
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I 
 

Одобравају се средства у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Рајки Јовић 
из Козјака за трошкове лијечења.  
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број:02/1-2490/15        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 25.09.2015.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
  
11. 
               На основу члана 42. Закона о 
буџетском систему РС-Пречишћени текст 
(''Службени гласник РС'', број: 54/08) и члана 
41. и 49. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', бр:4/14 и 11/14) и 
члана 2. Одлуке о коришћењу средстава 
буџетске резерве (''Службени гласник општине 
Лопаре'', бр:8/10), Начелник општине Лопаре,   
д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 

 
   Одобравају се средства, у износу од 
225,60 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: 02/1-400-1/44     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
Датум, 29.09.2015.         Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
 
12. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 41. и 49. 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'', бр: 8/10), 
Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Мирку 
Остојићу из Лопаре Села за трошкове 
лијечења.  

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 

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

 
Број:02/1-2711/15     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.09.2015.      Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
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13. 

На основу члана 43. Закона о буџетском 
систему Републике Српске – Пречишћени текст 
(„Службени гласник РС“, број: 121/12), члана 41. 
и 49. 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'', бр: 8/10), Начелник општине Лопаре  д 
о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Милици 
Алексић-Трпчевски из Лопаре Села за 
трошкове лијечења.  
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број:02/1-2562/15       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.09.2015.        Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________  
 
 

На основу члана 43. Закона о буџетском 
систему Републике Српске – Пречишћени текст 
(„Службени гласник РС“, број: 121/12), члана 41. 
и 49. 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'', бр: 8/10), Начелник општине Лопаре,  
д о н о с и 
 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Јовики 
Ђурићу из Веселиновца за трошкове лијечења.  
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број:02/1-2678/15    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.09.2015.     Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
14. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 41. и 49. 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'', бр: 8/10), 
Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
200,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Паји 
Поповићу из Тобута за трошкове лијечења.  
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број:02/1-2672/15        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.09.2015.         Др Радо Савић, с.р.   
________________________________________ 
 
15. 

На основу члана 43. Закона о буџетском 
систему Републике Српске – Пречишћени текст 
(„Службени гласник РС“, број: 121/12), члана 41. 
и 49. 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'', бр: 8/10), Начелник општине Лопаре,  
д о н о с и 
 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
100,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Зифији 
Хоџић из Мачковца за трошкове лијечења.  
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 
Број:02/1-1880/15         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 29.09.2015.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________   
 
 
 

16. 
На основу члана 43. Закона о 

буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 41. и 49. 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'', бр: 8/10), 
Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
300,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Драги 
Мићановићу из Пипера за трошкове лијечења.  

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 

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

 
 
Број:02/1-2705/15     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 02.10.2015.      Др Радо Савић, с.р.  
________________________________________  
 
17. 

На основу члана 43. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – 
Пречишћени текст („Службени гласник РС“, 
број: 121/12), члана 41. и 49. 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'', бр: 8/10), 
Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
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I 
 

Одобравају се средства у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Драгољубу 
Стевановићу из Миросаваца за трошкове 
лијечења.  

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број:02/1-2740/15      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 07.10.2015.       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 41. 
и 49. 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'', бр: 8/10), Начелник општине Лопаре,  
д о н о с и 
 

 
ОДЛУКУ 

о одобрењу средстава буџетске резерве 
 

I 
 

Одобравају се средства у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Јовану 
Радићу из Лопара (Косанице) за трошкове 
лијечења.  
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
 

Број:02/1-2466/15     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 07.10.2015.      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 41. и 49. 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'', бр: 8/10), 
Начелник општине Лопаре  д о н о с и 
 
 

ОДЛУКУ 
о одобрењу средстава буџетске резерве 

 
I 
 

Одобравају се средства у износу од 
150,00 КМ из Буџета општине Лопаре, на терет 
позиције буџетска резерва 416129, Цвијану 
Симеуновићу из Прибоја за трошкове 
лијечења.  
 

II 
 
За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за финансије. 
 

III 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

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

 
 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
Начелник општине 

 
Број:02/1-2500/15        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 09.10.2015.          Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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20.  

На основу члана 34. Закона о заштити 
од пожара („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 71/12) и члана 60. и 79. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) Начелник општине 
Лопаре,  д о н о с и 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА  
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

  
I 
 

У Правилнику заштите од пожара 
Општинске административне службе, број: 02/1-
806/07 од 26.06.2007. године назив Правилника 
се мијења и гласи: 

„Правилник заштите од пожара 
Општинске управе општине Лопаре“ (у даљем 
тексту Правилник). 
 

II 
 

 У члану 1. као и цјелокупном тексту 
Правилника ријечи „Општинска 
административна служба општине Лопаре“ 
замјењује ријечима „Општинска управа општине 
Лопаре“ у одговарајућим падежима. 

 
III 
 

 Овај Правилник 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 
О П Ш Т И Н А  Л О П А Р Е 

 
 
 

                                                    
Број:02/1-014-1/251                   Н А Ч Е Л Н И К  
Датум, 06.10.2015.                Др Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
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