
                     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 2016. годину,  с а з и в а м 
 
 

 ПРВУ  РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
            Сједница ће се одржати дана 28.11.2016. године (ПОНЕДЈЕЉАК) 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. Разматрање приједлога Закључка о констатовању престанка 

мандата одборницима Скупштине општине Лопаре из сазива 2012 – 2016. 

  

                      2. Разматрање приједлога Закључка о констатовању  мандата 

одборницима Скупштине општине Лопаре у сазиву 2016 – 2020.  

            - Потписивање свечане заклетве. 

 

                      3. Разматрање приједлога Рјешења о разрјешењу Комисије за избор 

и именовања. 

 

                       4. Разматрање приједлога Рјешења о именовању Комисије за избор 

и именовања. 

 

                        5. Разматрање приједлога Закључка о констатовању престанка 

мандата функционерима изабраним од стране Скупштине општине Лопаре у 

сазиву 2012 -2016. 

 

                         6. Разматрање приједлога Рјешења о разрјешењу Предсједника 

Скупштине општине Лопаре. 

  

                         7. Разматрање приједлога Рјешења о избору Предсједника 

Скупштине општине Лопаре 

 

                         8. Разматрање приједлога Рјешења о разрјешењу Потпредсједника 

Скупштине општине. 

 



                         9. Разматрање приједлога Рјешења о избору Потпредсједника 

Скупштине општине Лопаре. 

 

                         10. Разматрање приједлога Рјешења о разрјешењу Замјеника 

начелника општине. 

 

                         11. Разматрање приједлога Рјешења о избору Замјеника начелника 

општине. 

 

                          12. Разматрање приједлога Закључка о констатовању престанка 

мандата службеницима именованим од стране Скупштине општине Лопаре у 

сазиву 2012 -2016. 

 

                           13. Разматрање приједлога Рјешења о разрјешењу Секретара 

Скупштине општине Лопаре. 

  

                            14. Разматрање приједлога Рјешења о именовању в.д. Секретара 

Скупштине општине Лопаре. 

 

                            15. Разматрање приједлога  Рјешења о разрјешењу начелника 

Одјељења за општу управу општинске управе Лопаре. 

 

                             16. Разматрање приједлога Рјешења о именовању  в.д. 

начелника Одјељења за општу управу општинске управе Лопаре. 

 

                              17. Разматрање приједлога  Рјешења о разрјешењу начелника 

Одјељења за финансије општинске управе Лопаре. 

 

                              18. Разматрање приједлога Рјешења о именовању в.д. 

начелника Одјељења за финансије општинске управе Лопаре. 

 

                              19. Разматрање приједлога  Рјешења о разрјешењу начелника 

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности општинске управе Лопаре. 

 

                              20. Разматрање приједлога Рјешења о именовању в.д. 

начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности општинске управе 

Лопаре. 

 

                              21. Разматрање приједлога  Рјешења о разрјешењу начелника 

Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општинске 

управе Лопаре.  



                         22. Разматрање приједлога Рјешења о именовању в.д. начелника 

Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општинске 

управе Лопаре. 

  

                         23. Разматрање приједлога Рјешења о разрјешењу сталних радних 
тијела Скупштине општине. 
 
       24. Разматрање приједлога Рјешења о именовању Комисије за 
статутарна питања, пословник и прописе. 
 
       25. Разматрање приједлога Рјешења о именовању Комисије за 
буџет и финансије. 
 
       26. Разматрање приједлога Рјешења о именовању Комисије за 
награде и признања. 
 
        27. Разматрање приједлога Рјешења о именовању Комисије за 
вјерска питања. 
 
                          28. Разматрање приједлога Рјешења о именовању Комисија за 
омладину. 
 
        29. Разматрање приједлога Рјешења о именовању Комисије за 
мјесне заједнице. 
 
        30. Разматрање приједлога Рјешења о именовању Комисије за 
заштиту околине, културног и природног насљеђа. 
 
        31. Разматрање приједлога Рјешења о именовању Комисије за 
равноправност полова. 
 
        32. Разматрање приједлога Рјешења о именовању Комисије за 
спровођење Кодекса понашања. 
 
        33. Разматрање приједлога Рјешења о именовању Комисије за 
планирање општинског развоја. 
 
                           34. Разматрање приједлога Рјешења о именовању Комисије за 
просторно уређење. 
 
        35. Разматрање приједлога Рјешења о именовању Одбора за 
заштиту људских права, друштвени надзор и представке. 
 
        36. Разматрање приједлога Рјешења о именовању Одбор за 
регионалну и међународну сарадњу. 
 



       37. Разматрање приједлога Рјешења о именовању Савјет за спорт. 
 
                          38. Разматрање приједлога Рјешења о именовању Савјетa за 
културу. 
 

                           39. Р а з н о  

 
 
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: 01/1-013-2-13/16                                                           ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 18.11.2016. године                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

                                            Миленко Ристић, дипл. ецц 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


