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ГОДИНА 
2016. 

 
Број: 8/16 

    05.12.2016. 

Гласник издаје Скупштина 

општине Лопаре, а уређује га 

Стручна служба Скупштине 

општине Лопаре. 

Гласник излази по потреби 

 

1. 
 

На основу члана  1.3а став (2) 
Изборног закона Босне и Херцеговине 
(Службени гласник БиХ, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 
7/14 и 31/16), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), чланa 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број 4/14 и 11/14)  и члана 6. став 1. 
тачка е) Пословника о раду Скупштине 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број 4/14),   Скупштина општине 
Лопаре, на 1. сједници, одржаној дана 
28.11.2016. године,  д о н о с и 

 
З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  

о констатовању престанка мандата   
  

Члан 1.  
 

 Констатује се престанак мандата 
одборницима  Скупштине општине Лопаре, 
изабраних на мандатни период 2012. – 2016.  
године и то:  
 

СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 
       1. Тодоровић Ацо 

 2. Тасовац Горан 
 3. Тојић Митар 
 4. Марковић Божидар 
 5. Радић Мићо 

 6. Лакић Јаков 
 7. Мојић Гроздран 
 8. Ђокић Верица 
 9. Миловановић Миланка 

 
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА – СНСД – 
МИЛОРАД ДОДИК 
10. Стевановић Лазар 

      11. Ћетковић Мићо 
12. Миловановић Радo 
13. Медић Перица 

      14. Сандић Стеван 
 
ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 
15. Ристић Миленко 
16. Ристић Далибор 
17. Томић Радија 
18. Мијатовић-Јовановић Слађана 
 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 
19. Томић Цвјетко 
20. Јурошевић Војо 

 
ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 
21. Деспотовић Милан 
 
САМОСТАЛНИ ОДБОРНИЦИ 
22. Рикић Стоја  
23. Давидовић Драган 

 
Члан 2.  

 
 Мандат одборницима  Скупштине 
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општине Лопаре, изабраних на мандатни 
период 2012. – 2016.  године, престао је 
06.11.2016. године.  
 

Члан 3. 
  

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и биће објављен у  ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 
 
Број:01/1-022-1-83/16                 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ                                                
Датум,28.11.2016.године                      РАДНОГ 

                                                             ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

        Цвјетко Томић с.р. 
________________________________________
                                                             
 2.                         
                                                                                       

На основу члана  1.3а став (2) 
Изборног закона Босне и Херцеговине 
(Службени гласник БиХ, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 
7/14 и 31/16), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), чланa 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број 4/14 и 11/14)  и члана 6. став 1. 
тачка е) Пословника о раду Скупштине 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број 4/14),   Скупштина општине 
Лопаре, на 1.  сједници, одржаној дана 
28.11.2016. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
о констатовању  мандата  одборника 

Скупштине општине Лопаре 
 у сазиву 2016 – 2020 године 

  
Члан 1. 

 
 Констатује  се  да Скупштину општине 
Лопаре, у мандатном сазиву 2016. – 2020. 
године, чине одборници:  
 

СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 
1. Горан Максимовић 
2. Давор Вићић  
3. Горан Тасовац  
4. Ранко Тодоровић 
5. Митар Тојић  
6. Божидар Марковић  
7. Драго Спасојевић  
8. Ацо Тодоровић 
9. Драженко Ђокић 

 
ДНС - ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 
10.  Ђорђе Поповић 
11.  Милан Деспотовић 
12.  Наталија Делић-Лујић 
13.  Милица Томић 

ПДП - ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ 
ПРОГРЕСА 
14.  Миленко Ристић  
15.  Далибор Ристић  
16.  Радија Томић  
 
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ 
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА – СНСД 
17. Ђоко Васић 
18.  Стеван Сандић  
19.  Лазар Стевановић 
20.  Стоја Рикић  
  
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 
21.  Цвјетко Томић  
22.  Војо Јурошевић  

 
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА 
23.  Драгомир Керовић  

 
Члан 2. 

 
Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у  ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 
 
Број:01/1-022-1-84/16                 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ                                                
Датум,28.11.2016.године                      РАДНОГ 
                                                             ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

                    Цвјетко Томић с.р. 
________________________________________ 
 
3. 

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и чланa 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14), Скупштина 
општине Лопаре, на 1. сједници, одржаној дана 
28.11.2016. године,  д о н о с и 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  
о разрјешењу предсједника и чланова  

Комисије за избор и именовања 
 

I  
 

Због истека мандата на који су 
именовани, разрјешавају се дужности 
предсједник и чланови Комисије за избор и 
именовања:  

 
      1. Мићо Радић, предсједник 
      2. Војо Јурошевић, члан 
      3. Стеван Сандић, члан 
      4. Јаков Лакић, члан 
      5. Далибор Ристић, члан 

 
II 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
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доношења и биће објављено у  ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 

 
Број:01/1-022-1-102/16              ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ                                                
Датум,28.11.2016.године                      РАДНОГ 
                                                             ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

        Цвјетко Томић с.р. 
________________________________________ 
 
4.  

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), чланa 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14)  и члана 11. 
Пословника о раду Скупштине општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
4/14), Скупштина општине Лопаре, на 1. 
сједници, одржаној дана 28.11.2016. године,    
д о н о с и 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е   

о избору предсједника и чланова  
Комисије за избор и именовања 

 
За предсједника и чланове Комисије за 

избор и именовања Скупштине општине 
Лопаре, бирају се: 

 
1. Давор Вићић, предсједник 

            2. Митар Тојић, члан 
            3. Милан Деспотовић,  члан 
            4. Далибор Ристић, члан и 
            5. Лазар Стевановић, члан 

  
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у  ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
Чланом 39. Закона о локалној 

самоуправи, прописано је да Скупштина 
општине, између осталих бира и разрјешава 
чланове сталних и повремених радних тијела 
Скупштине општине.  

Скупштина општине Лопаре, на 1. 
сједници, одржаној 28.11.2016. године, 
разријешила је дужности Комисију за избор и 
именовања  Скупштине општине Лопаре, због 
истека мандата на који је именована.  

Стална радна тијела Скупштине 
општине Лопаре, утврђена су Пословником о 
раду Скупштине општине Лопаре, а чланом 55. 
прописано је да Комисија за избор и 
именовање има предсједника и четири  члана 
који се бирају из реда одборника, сразмјено 
броју изабраних одборника странака.  
Приједлог за  именовање подноси Радно 
предсједништво на првој сједници Скупштине, 
а на основу претходних консултација са 

политичким странкама, који имају своје 
одборнике у Скупштини. 

У складу са чланом 55. став 2. 
Пословника о раду Скупштине општине 
Лопаре, а на основу обављених консултација 
са политичким странкама које имају одборнике 
у Скупштини, од стране радног 
предсједништва утврђена је листа кандидата 
за избор предсједника и чланова Комисије за 
избор и именовање, те је на основу напријед 
наведеног,  донесено  рјешење као у 
диспозитиву. 

Ово рјешење је коначно у управном 
поступку и против њега није дозвољена жалба, 
али се може покренути управни спор, тужбом 
код Окружног суда у Бијељини у року од 30 
дана од дана достављања овог рјешења.  
 
Број:01/1-022-1-119/16               ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ                                                
Датум,28.11.2016.године                      РАДНОГ 
                                                             ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

        Цвјетко Томић с.р. 
________________________________________ 
 
5.                                                                        

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), чланa 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број 4/14 и 11/14)  и члана 6. став 1. 
тачка е) Пословника о раду Скупштине 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број 4/14), Скупштина општине 
Лопаре, на 1. сједници, одржаној дана 
28.11.2016. године,  д о н о с и 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  
о констатовању престанка мандата   

  
Члан 1.  

 Констатује се престанак мандата 
функционера Скупштине општине Лопаре, 
изабраних на мандатни период 2012. – 2016.  
године и то:  
 

1. Предсједник Скупштине општине – 
Миленко Ристић 

2. Замјеник начелника општине –  
Ранко Тодоровић 

3. Потпредсједник Скупштине општине -  
Божидар Марковић 

 
Члан 2. 

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

 
Број:01/1-022-1-86/16                 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ                                                
Датум,28.11.2016.године                      РАДНОГ 
                                                             ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

                       Цвјетко Томић с.р. 

________________________________________ 
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6.                                                
            На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 27. Закона о 
статусу функционера јединице локалне 
самоуправе ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 41/03 и 98/13) члана 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14) и члана 6. 
Пословника о раду Скупштине општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број 
4/14), Скупштина општине Лопаре, на 1. 
сједници, одржаној дана 28.11.2016. године,          
д о н о с и 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о разрјешењу предсједника Скупштине 
општине Лопаре  

  
 Ристић Миленку из Лопара, због истека 
мандата, престаје функција предсједника 
Скупштине општине Лопаре,.  

Права по основу престанка функције 
именованом из претходног става утврдиће 
надлежни орган у складу са Законом. 
 Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''.  

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
 Чланом 27. став 1. тачка 2.  Закона о 
статусу функционера јединица локалне 
самоуправе, прописано је да функционеру 
јединице локалне самоуправе функција 
престаје истеком мандата.  

Мандат изабраних представника 
Скупштине општине претходног сазива 
престаје истеком четири године од дана 
објављивања резултата избора у Службеном 
гласнику БиХ. Одлука о потврђивању и 
објављивању службених резултата локалних 
избора 2012 године, објављена је 06.11.2012. 
године у  ''Службеном гласнику БиХ'', број: 
88/12, те је од тог дана почео да тече 
четворогодишњи мандат одборницима и трајао 
је до 06.11.2016. године, што значи да истог 
дана престаје мандат и предсједнику 
Скупштине  општине Лопаре из претходног 
сазива. 

На основу напријед наведеног, 
Комисија за избор и именовање на 1. сједници 
одржаној 28.11.2016. године, утврдила је 
приједлог рјешења као у диспозитиву и 
предложила  Скупштини општине доношење 
истог. 

Скупштина општине  је на 1. сједници 
одржаној 28. новембра 2016. године донијела 
рјешење као у диспозитиву. 

  
 Ово рјешење је коначно у управном 

поступку и против њега није дозвољена жалба, 
али се може покренути управни спор, тужбом 
код Окружног суда у Бијељини у року од 30 
дана од дана достављања овог рјешења.  
 
 
Број:01/1-022-1-88/16                 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ                                                
Датум,28.11.2016.године                      РАДНОГ 
                                                             ПРЕДСЈЕДНИШТВА 

                       Цвјетко Томић с.р. 

________________________________________ 
 
7.  
            На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 4. Закона о статусу 
функционера јединице локалне самоуправе 
("Службени гласник Републике Српске", број: 
41/03 и 98/13), члана 35. Статута општине 
Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 4/14 и 11/14)  и члана 6. Пословника о 
раду Скупштине општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број 4/14), 
Скупштина општине Лопаре, на 1. сједници, 
одржаној дана 28.11.2016. године, доноси 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о избору  предсједника  Скупштине 
општине Лопаре  

 
 Миленко Ристић, дипломирани 

економиста из Козјака, бира се на  функцију 
предсједника Скупштине општине Лопаре. 

 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''.  

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
Чланом 39. Закона о локалној 

самоуправи прописано је да Скупштина 
општине бира и разрјешава предсједника 
Скупштине општине.  Чланом 4. Закона о 
статусу функционера јединица локалне 
самоуправе прописано је да се избор 
функционера врши у складу са Изборним 
законом, Законом о локалној самоуправи и 
Статутом јединице локалне самоуправе. 

Чланом 40. Статута општине Лопаре, 
прописано је да се предсједник Скупштине 
општине бира на првој сједници, из реда 
одборника, већином гласова од укупног броја 
одборника.  

Комисија за избор и именовање је на 
сједници одржаној 28. новембра 2016. године, 
а након обављених консултација са 
политичким странкама које имају одборнике у 
Скупштини општине, у складу са чланом 192. 
Пословника о раду Скупштине општине 
Лопаре, утврдила приједлог кандидата за 
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предсједника Скупштине општине Лопаре.  
   
Скупштина општине Лопаре је на 

основу изложеног, на 1. сједници одржаној 28. 
новембра 2016. године,  донијела рјешење као 
у диспозитиву. 
 
 Ово рјешење је коначно у управном 
поступку и против њега није дозвољена жалба, 
али се може покренути управни спор, тужбом 
код Окружног суда у Бијељини у року од 30 
дана од дана достављања овог рјешења.  
 
 
Број: 01/1-022-1-89/16                   Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године        Комисије за избор  
                и именовања                                            

         Давор Вићић, с.р. 

________________________________________ 
 
8.  
             На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 27.  Закона о 
статусу функционера јединице локалне 
самоуправе ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 41/03 и 98/13), члана 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14)  и члана 6. 
Пословника о раду Скупштине општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број 
4/14), Скупштина општине Лопаре, на 1. 
сједници, одржаној дана 28.11.2016. године,          
д о н о с и 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о разрјешењу потпредсједника  Скупштине 
општине Лопаре  

  
 Марковић Божидару из Лопара, због 
истека мандата, престаје функција 
потпредсједника Скупштине општине Лопаре,.  

Права по престанку функције 
именованом из претходног става утврдиће 
надлежни орган у складу са Законом. 
 Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''.  

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
 Чланом 27. став 1. тачка 2.  Закона о 
статусу функционера јединица локалне 
самоуправе прописано је да функционеру 
јединице локалне самоуправе функција 
престаје истеком мандата. Чланом 2. истог 
Закона је прописано да је потпредсједник 
Скупштине општине функционер јединице 
локалне самоуправе.   

Мандат изабраних представника 
Скупштине општине претходног сазива 

престаје истеком четири године од дана 
објављивања резултата избора у Службеном 
гласнику БиХ. Одлука о потврђивању и 
објављивању службених резултата локалних 
избора 2012. године, објављена је 06.11.2012. 
године у  ''Службеном гласнику БиХ'', број: 
88/12, те је од тог дана почео да тече 
четворогодишњи мандат одборницима и трајао 
је до 06.11.2016. године, што значи да истог 
дана престаје мандат потпредсједнику 
Скупштине општине Лопаре из претходног 
сазива. 

На основу напријед наведеног, 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 28.11.2016. године, утврдила је 
приједлог рјешења као у диспозитиву и 
предложила Скупштини општине доношење 
истог. 

Скупштина општине је на 1. сједници 
одржаној 28. новембра 2016. године, донијела 
рјешење као у диспозитиву. 

  
 Ово рјешење је коначно у управном 
поступку и против њега није дозвољена жалба, 
али се може покренути управни спор, тужбом 
код Окружног суда у Бијељини у року од 30 
дана од дана достављања овог рјешења.  
 
Број: 01/1-022-1-90/16                   Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године      Скупштине општине                                             

   Миленко Ристић, дипл.ецц с.р. 
________________________________________ 
 
9. 
 
            На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 4. Закона о статусу 
функционера јединице локалне самоуправе 
("Службени гласник Републике Српске", број: 
41/03 и 98/13) члана 35. Статута општине 
Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 4/14 и 11/14)  и члана 6. Пословника о 
раду Скупштине општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број 4/14), 
Скупштина општине Лопаре, на 1. сједници, 
одржаној дана 28.11.2016. године,  д о н о с и 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о избору  потпредсједника  Скупштине 
општине Лопаре  

 
  Горан Максимовић из Лопара,  бира 

се на  функцију потпредсједника Скупштине 
општине Лопаре. 

 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''.  
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О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

Чланом 39. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да Скупштина 
општине бира и разрјешава  потпредсједника 
Скупштине општине.  Чланом 4. Закона о 
статусу функционера јединица локалне 
самоуправе прописано је да се избор 
функционера врши у складу са Изборним 
законом, Законом о локалној самоуправи и 
Статутом јединице локалне самоуправе. 

Чланом 40. Статута општине Лопаре, 
прописано је да се потпредсједник Скупштине 
општине бира на на првој сједници, из реда 
одборника, већином гласова од укупног броја 
одборника.  

Комисија за избор и именовање је на 
сједници одржаној 28. новембра 2016. године, 
а након обављених консултација са 
политичким странкама које имају одборнике у 
Скупштини општине, у складу са чланом 194. 
Пословника о раду Скупштине општине 
Лопаре, утврдила приједлог кандидата за 
потпредсједника Скупштине општине Лопаре  
као у диспозитиву рјешења. 

 
Скупштина општине Лопаре је на 

основу изложеног, на 1. сједници одржаној 28. 
новембра 2016. године донијела рјешење као у 
диспозитиву. 
 
 Ово рјешење је коначно у управном 
поступку и против њега није дозвољена жалба, 
али се може покренути управни спор тужбом 
код Окружног суда у Бијељини у року од 30 
дана од дана достављања овог рјешења. 
  
Број: 01/1-022-1-91/16                   Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године      Скупштине општине                                             

   Миленко Ристић, дипл.ецц с.р. 
________________________________________ 
 
10. 
             На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 27.  Закона о 
статусу функционера јединице локалне 
самоуправе ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 41/03 и 98/13) члана 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број 4/14 и 11/14)  и члана 6. 
Пословника о раду Скупштине општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број 
4/14),  Скупштина општине Лопаре, на 1. 
сједници, одржаној дана 28.11.2016. године,     
доноси 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о разрјешењу замјеника начелника  
општине Лопаре  

 

 Тодоровић Ранку, због истека мандата, 
престаје функција замјеника начелника 
општине Лопаре.  

Права по основу радног односа и 
престанка функције именованом из претходног 
става, утврдиће надлежни орган у складу са 
Законом. 
 Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''.  

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
 Чланом 27. став 1. тачка 2.  Закона о 
статусу функционера јединица локалне 
самоуправе прописано је да функционеру 
јединице локалне самоуправе функција 
престаје истеком мандата. Чланом 2. истог 
Закона је прописано да је замјеник начелника 
општине функционер јединице локалне 
самоуправе. 

Мандат изабраних представника 
Скупштине општине претходног сазива 
престаје истеком четири године од дана 
објављивања резултата избора у Службеном 
гласнику БиХ. Одлука о потврђивању и 
објављивању службених резултата локалних 
избора 2012 године, објављена је 06.11.2012 
године у  ''Службеном гласнику БиХ'', 
број:88/12, те је од тог дана почео да тече 
четворогодишњи мандат одборницима и трајао 
је до 06.11.2016. године, што значи да истог 
дана престаје мандат и замјенику начелника 
општине Лопаре. 

На основу напријед наведеног, 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 28.11.2016. године, утврдила је 
приједлог рјешења као у диспозитиву и 
предложила Скупштини општине доношење 
истог. 

Скупштина општине, на 1. сједници 
одржаној 28. новембра 2016. године, донијела 
је рјешење као у диспозитиву. 

  
 Ово рјешење је коначно у управном 
поступку и против њега није дозвољена жалба, 
али се може покренути управни спор, тужбом 
код Окружног суда у Бијељини у року од 30 
дана од дана достављања овог рјешења.  
 
Број: 01/1-022-1-87/16                   Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године      Скупштине општине                                             

   Миленко Ристић, дипл.ецц с.р. 
________________________________________ 
 
11.  

На основу члана  1.3а став (2) 
Изборног закона Босне и Херцеговине 
(Службени гласник БиХ, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13, 
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7/14 и 31/16), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), чланa 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број 4/14 и 11/14)  и члана 6. став 1. 
тачка е) Пословника о раду Скупштине 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број 4/14),   Скупштина општине 
Лопаре, на 1. сједници, одржаној дана 
28.11.2016. године,  д о н о с и 
 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К  
о констатовању престанка мандата   

  
Члан 1.  

 Констатује се престанак мандата 
службеницима општине Лопаре, именованим  
на мандатни период 2012. – 2016.  године и то:  
 

1. Секретар  Скупштине општине – 
Жељко Тешић 

2. Начелник одјељења за општу управу – 
Цвико Рикић 

3. Начелница одјељења за финансије – 
Даница Илић 

4. Начелник одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности - Жељко 
Керовић 

5. Начелник одјељења за просторно 
уређење и стамбено-комуналне  
послове – Срђан Лукић. 

        
Члан 2. 

Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и биће објављен у  ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 
 
Број: 01/1-022-1-85/16                   Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године      Скупштине општине                                             

   Миленко Ристић, дипл.ецц с.р. 
________________________________________  
 
12.  
            На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14)  и члана 6. 
Пословника о раду Скупштине општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
4/14), Скупштина општине Лопаре, на 1.  
сједници, одржаној дана 28.11.2016. године,  
доноси 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  
о разрјешењу секретара Скупштине 

општине Лопаре  
  
 Тешић Жељку, због истека мандата, 
престаје дужност секретара Скупштине  
општине Лопаре.  

Права по основу радног односа и 

престанка дужности именованом из претходног 
става утврдиће надлежни орган у складу са 
Законом. 
 Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''.  

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 Скупштина општине Лопаре у 
мандатном сазиву 2012. – 2016. године, након 
спроведене процедуре јавне конкуренције,  
именовала је Жељка Тешића за секретара 
Скупштине општине Лопаре.  

Чланом 35. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да мандат секретара 
скупштине траје док траје мандат сазива 
скупштине која га је изабрала. 

Мандат изабраних представника 
Скупштине општине претходног сазива 
престао је истеком четири године од дана 
објављивања резултата избора у Службеном 
гласнику БиХ. Одлука о потврђивању и 
објављивању службених резултата локалних 
избора 2012 године, објављена је 06.11.2012. 
године у  ''Службеном гласнику БиХ'', 
број:88/12, те је од тог дана почео да тече 
четворогодишњи мандат одборницима и трајао 
је до 06.11.2016. године, што значи да истог 
дана престаје и мандат секретара Скупштине 
општине Лопаре из претходног сазива. 

На основу напријед наведеног, 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 28.11.2016. године, утврдила је 
приједлог рјешења као у диспозитиву и 
предложила  Скупштини општине доношење 
истог. 

Скупштина општине, на 1. сједници 
одржаној 28. новембра 2016. године, донијела 
је рјешење као у диспозитиву. 

  
 Ово рјешење је коначно у управном 
поступку и против њега није дозвољена жалба, 
али се може покренути управни спор, тужбом 
код Окружног суда у Бијељини у року од 30 
дана од дана достављања овог рјешења.  
 
Број: 01/1-022-1-92/16                   Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године      Скупштине општине                                             

   Миленко Ристић, дипл.ецц с.р. 
________________________________________ 
 
13. 
            На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 4. тачка 2. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 41/03), члана 
35. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14)  и 
члана 6. Пословника о раду Скупштине 
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општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14),   Скупштина општине 
Лопаре, на 1. сједници, одржаној дана 
28.11.2016. године, д о н о с и 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  
о именовању вршиоца дужности   

секретара Скупштине општине Лопаре  
  
 Жељко Тешић, дипломирани правник  
из Лопара, именује  се за  вршиоца дужности 
секретара Скупштине општине Лопаре, до 
окончања поступка јавне конкуренције.  
 Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''.  

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
 Скупштина општине Лопаре, на 1. 
сједници одржаној 28.11.2016. године 
разријешила је дужности секретара Скупштине 
општине Лопаре, због истека мандата на који 
је именован. Како  је радно мјесто секретара 
Скупштине општине Лопаре остало 
упражњено, до завршетка поступка избора 
секретара у складу са Законом о локалној 
самоуправи, Комисија за избор и именовања  
је на сједници одржаној 28.11.2016. године, 
предложила да се за вршиоца дужности 
секретара Скупштине општине  Лопаре,  до 
окончања поступка јавне конкуренције, именује 
Жељко Тешић из Лопара,  те је од стране 
Скупштине општине Лопаре у смислу члана 39. 
Закона о локалној самоуправи,  ријешено  као 
у диспозитиву.  
  
 Ово рјешење је коначно у управном 
поступку и против њега није дозвољена жалба, 
али се може покренути управни спор тужбом 
код Окружног суда у Бијељини у року од 30 
дана од дана достављања овог рјешења.  
 
Број: 01/1-022-1-93/16                   Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године      Скупштине општине                                             

   Миленко Ристић, дипл.ецц с.р. 
________________________________________ 
 
14.  
            На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14)  и члана 6. 
Пословника о раду Скупштине општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
4/14), Скупштина општине Лопаре, на 1. 
сједници, одржаној дана 28.11.2016. године,    
д о н о с и 

 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  
о разрјешењу начелника Одјељења за 

општу управу општинске управе Лопаре  
  
 Рикић Цвики, због истека мандата, 
престаје дужност начелника Одјељења за 
општу управу општинске управе Лопаре.  

Права по основу радног односа и 
престанка функције именованом из претходног 
става, утврдиће надлежни орган у складу са 
Законом. 
 Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''.  

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
 Скупштина општине Лопаре у 
мандатном сазиву 2012. – 2016. године, након 
спроведене процедуре јавне конкуренције, и 
приједлога начелника општине Лопаре, 
именовала је Цвику Рикића за начелника 
Одјељења за општу управу општинске управе 
Лопаре.  

Чланом 39. став 21. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да Скупштина 
општине именује и разрјешава начелнике 
одјељења или служби јединица локалне 
самоуправе. 

 Мандат изабраних представника 
Скупштине општине претходног сазива 
престао је истеком четири године од дана 
објављивања резултата избора у Службеном 
гласнику БиХ. Одлука о потврђивању и 
објављивању службених резултата локалних 
избора 2012 године, објављена је 06.11.2012. 
године у  ''Службеном гласнику БиХ'', број: 
88/12, те је од тог дана почео да тече 
четворогодишњи мандат одборницима и трајао 
је до 06.11.2016. године, што значи да истог 
дана престаје и мандат начелника одјељења 
за општу управу општинске управе Лопаре.  

На основу напријед наведеног, 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 28.11.2016. године, утврдила је 
приједлог рјешења као у диспозитиву и 
предложила Скупштини општине доношење 
истог. 

Скупштина општине, на 1. сједници 
одржаној 28. новембра 2016. године донијела 
је рјешење као у диспозитиву. 
 Ово рјешење је коначно у управном 
поступку и против њега није дозвољена жалба, 
али се може покренути управни спор, тужбом 
код Окружног суда у Бијељини у року од 30 
дана од дана достављања овог рјешења.  
 
Број: 01/1-022-1-94/16                   Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године      Скупштине општине                                             

   Миленко Ристић, дипл.ецц с.р. 
________________________________________ 
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15.  
            На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 4. тачка 2. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 41/03), члана 
35. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14),   
Скупштина општине Лопаре, на 1. сједници, 
одржаној дана 28.11.2016. године,  д о н о с и 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о именовању вршиоца дужности начелника  
Одјељења за општу управу 
 општинске управе Лопаре  

  
 Давор Михајловић, дипломирани 
правник из Лопара,  именује  се за  вршиоца 
дужности начелника Одјељења за општу 
управу општинске управе Лопаре, до окончања 
поступка јавне конкуренције. 
 Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''.  

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
 Скупштина општине Лопаре, на 
сједници одржаној 28.11.2016. године, 
разријешила је дужности начелника Одјељења 
за општу управу општинске управе Лопаре, 
због истека мандата на који је именован, те је 
наведено радно мјесто остало упражњено. 

Начелник општине Лопаре  је на 
сједници одржаној 28.11.2016. године, 
предложио да се за вршиоца дужности 
начелника Одјељења  за општу управу  
општинске управе Лопаре,  до окончања 
поступка јавне конкуренције, именује Давор 
Михајловић из Лопара,  те је од стране 
Скупштине општине Лопаре у смислу члана 39. 
Закона о локалној самоуправи,  ријешено  као 
у диспозитиву. 

  
 Ово рјешење је коначно у управном 
поступку и против њега није дозвољена жалба, 
али се може покренути управни спор, тужбом 
код Окружног суда у Бијељини у року од 30 
дана од дана достављања овог рјешења.  
 
Број: 01/1-022-1-95/16                   Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године      Скупштине општине                                             

   Миленко Ристић, дипл.ецц с.р. 
________________________________________ 
 
16.                                                                             
            На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 

Лопаре'', број: 4/14 и 11/14)  и члана 6. 
Пословника о раду Скупштине општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
4/14), Скупштина општине Лопаре, на 1. 
сједници, одржаној дана 28.11.2016. године,    
д о н о с и 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о разрјешењу начелнице Одјељења за 
финансије општинске управе Лопаре  

  
 Даници Илић, због истека мандата, 
престаје дужност начелнице Одјељења за 
финансије општинске управе Лопаре.  

Права по основу радног односа и 
престанка функције именованој из претходног 
става, утврдиће надлежни орган у складу са 
Законом. 
 Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''.  

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
 Скупштина општине Лопаре у 
мандатном сазиву 2012. – 2016. године, након 
спроведене процедуре јавне конкуренције, и 
приједлога начелника општине Лопаре, 
именовала је Даницу Илић за начелницу 
Одјељења за финансије општинске управе 
Лопаре.  

Чланом 39. Закона о локалној 
самоуправи прописано да мандат начелника 
одјељења или службе траје док траје мандат 
сазива скупштине која га је изабрала. 

 Мандат изабраних представника 
Скупштине општине претходног сазива 
престао је истеком четири године од дана 
објављивања резултата избора у Службеном 
гласнику БиХ. Одлука о потврђивању и 
објављивању службених резултата локалних 
избора 2012 године, објављена је 06.11.2012. 
године у  ''Службеном гласнику БиХ'', број: 
88/12, те је од тог дана почео да тече 
четворогодишњи мандат одборницима и трајао 
је до 06.11.2016. године, што значи да истог 
дана престаје и мандат начелнице одјељења 
за финансије општинске управе Лопаре.  

На основу напријед наведеног, 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 28.11.2016. године, утврдила је 
приједлог рјешења као у диспозитиву и 
предлажила  Скупштини општине доношење 
истог. 

Скупштина општине, на 1. сједници 
одржаној 28. новембра 2016. године, донијела 
је рјешење као у диспозитиву.  
 Ово рјешење је коначно у управном 
поступку и против њега није дозвољена жалба, 
али се може покренути управни спор, тужбом 
код Окружног суда у Бијељини у року од 30 
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дана од дана достављања овог рјешења.  
 
Број: 01/1-022-1-96/16                   Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године      Скупштине општине                                             

   Миленко Ристић, дипл.ецц с.р. 
________________________________________ 
 
17.                                            

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 4. тачка 2. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 41/03) члана 
35. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14), 
Скупштина општине Лопаре, на 1. сједници, 
одржаној дана 28.11.2016. године,  д о н о с и 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  
о именовању вршиоца дужности начелника  

Одјељења за финансије  
општинске управе Лопаре  

  
            Даница Илић, дипломирани економиста 
из Прибоја,  именује  се за  вршиоца дужности 
начелника Одјељења за финансије општинске 
управе Лопаре, до окончања поступка јавне 
конкуренције. 
           Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''.  

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
          Скупштина општине Лопаре, на сједници 
одржаној 28.11.2016. године разријешила је 
дужности начелницу Одјељења за финансије 
општинске управе  Лопаре, због истека 
мандата на који је именована, те је наведено 
радно мјесто остало упражњено. 
          Начелник општине Лопаре  је на 
сједници одржаној 28.11.2016. године, 
предложио да се за вршиоца дужности 
начелника Одјељења  за финансије  
општинске управе Лопаре,  до окончања 
поступка јавне конкуренције, именује Даницa 
Илић из Прибоја,  те је од стране Скупштине 
општине Лопаре у смислу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи,  ријешено  као у 
диспозитиву. 
 Ово рјешење је коначно у управном 
поступку и против њега није дозвољена жалба, 
али се може покренути управни спор тужбом 
код Окружног суда у Бијељини у року од 30 
дана од дана достављања овог рјешења.  
 
Број: 01/1-022-1-97/16                   Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године      Скупштине општине                                             

   Миленко Ристић, дипл.ецц с.р. 
________________________________________ 

18. 
            На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14)  и члана 6. 
Пословника о раду Скупштине општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
4/14), Скупштина општине Лопаре, на 1. 
сједници, одржаној дана 28.11.2016. године,    
д о н о с и 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о разрјешењу начелника Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности  

општинске управе Лопаре  
  
 Жељко Керовић из Лопара, разрјешава 
се  дужности начелника Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности општинске 
управе Лопаре, због истека мандата на који је 
именован. 

Права по основу радног односа и 
престанка функције именованом из претходног 
стгава, утврдиће надлежни орган у складу са 
Законом. 
 Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''.  

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
 Скупштина општине Лопаре у 
мандатном сазиву 2012. – 2016. године, након 
спроведене процедуре јавне конкуренције, и 
приједлога начелника општине Лопаре, 
именовала је Жељка Керовића за начелника 
Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности општинске управе Лопаре.  

Чланом 39. Закона о локалној 
самоуправи прописано да мандат начелника 
одјељења или службе траје док траје мандат 
сазива скупштине која га је изабрала. 

 Мандат изабраних представника 
Скупштине општине претходног сазива 
престао је истеком четири године од дана 
објављивања резултата избора у Службеном 
гласнику БиХ. Одлука о потврђивању и 
објављивању службених резултата локалних 
избора 2012 године, објављена је 06.11.2012. 
године у  ''Службеном гласнику БиХ'', 
број:88/12, те је од тог дана почео да тече 
четворогодишњи мандат одборницима и трајао 
је до 06.11.2016. године, што значи да истог 
дана престаје и мандат начелника Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности 
општинске управе Лопаре.  

На основу напријед наведеног, 
Комисија за избор и именовање, на сједници 
одржаној 28.11.2016. године, утврдила је 
приједлог рјешења као у диспозитиву и 
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предложила Скупштини општине доношење 
истог. 

Скупштина општине, на 1. сједници 
одржаној 28. новембра 2016. године, донијела 
је рјешење као у диспозитиву. 

  
 Ово рјешење је коначно у управном 
поступку и против њега није дозвољена жалба, 
али се може покренути управни спор, тужбом 
код Окружног суда у Бијељини у року од 30 
дана од дана достављања овог рјешења.  
 
Број: 01/1-022-1-98/16                   Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године      Скупштине општине                                             

   Миленко Ристић, дипл.ецц с.р. 
________________________________________ 
 
19.  
            На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 39/16), члана 4. тачка 2. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 41/03) члана 
35. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14),   
Скупштина општине Лопаре, на 1. сједници, 
одржаној дана 28.11.2016. године,  д о н о с и 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о именовању  вршиоца дужности начелника 
Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности општинске управе Лопаре 
  
 Жељко Керовић, дипломирани 
економиста из Пирковаца, именује  се за  
вршиоца дужности начелника Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности општинске 
управе Лопаре, до окончања поступка јавне 
конкуренције. 
 Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''.  

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
 Скупштина општине Лопаре, на 
сједници одржаној 28.11.2016. године 
разријешила је дужности начелника Одјељења 
за привреду и друштвене дјелатности 
општинске управе Лопаре, због истека мандата 
на који је именован, те је наведено радно 
мјесто остало упражњено. 

Начелник општине Лопаре  је на 
сједници одржаној 28.11.2016. године, 
предложио да се за вршиоца дужности 
начелника Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности општинске управе 
Лопаре,  до окончања поступка јавне 
конкуренције, именује Жељко Керовић из 
Пирковаца,  те је од стране Скупштине 

општине Лопаре у смислу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи,  ријешено  као у 
диспозитиву. 

  
 Ово рјешење је коначно у управном 
поступку и против њега није дозвољена жалба, 
али се може покренути управни спор, тужбом 
код Окружног суда у Бијељини у року од 30 
дана од дана достављања овог рјешења.  
 
Број: 01/1-022-1-99/16                   Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године      Скупштине општине                                             

   Миленко Ристић, дипл.ецц с.р. 
________________________________________ 
 
20. 
            На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14)  и члана 6. 
Пословника о раду Скупштине општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
4/14), Скупштина општине Лопаре, на 1. 
Сједници, одржаној дана 28.11.2016. године,   
д о н о с и 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о разрјешењу начелника Одјељења за 
просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове општинске управе Лопаре  
  
 Срђан Лукић из Лопара, разрјешава се  
дужности начелника Одјељења за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове 
општинске управе Лопаре, због истека мандата 
на који је именован. 

Права по основу радног односа и 
престанка функције именованом из претходне 
тачке утврдиће надлежни орган у складу са 
Законом. 
 Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''.  

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
 Скупштина општине Лопаре у 
мандатном сазиву 2012. – 2016. године, након 
спроведене процедуре јавне конкуренције, и 
приједлога начелника општине Лопаре, 
именовала је Срђана Лукића за начелника 
Одјељења за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове општинске управе Лопаре.  

Чланом 39. Закона о локалној 
самоуправи прописано да мандат начелника 
одјељења или службе траје док траје мандат 
сазива скупштине која га је изабрала. 

 Мандат изабраних представника 
Скупштине општине претходног сазива 
престао је истеком четири године од дана 
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објављивања резултата избора у Службеном 
гласнику БиХ. Одлука о потврђивању и 
објављивању службених резултата локалних 
избора 2012 године, објављена је 06.11.2012. 
године у  ''Службеном гласнику БиХ'', број: 
88/12, те је од тог дана почео да тече 
четворогодишњи мандат одборницима и трајао 
је до 06.11.2016. године, што значи да истог 
дана престаје и мандат начелника Одјељења 
за просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове општинске управе Лопаре. 

На основу напријед наведеног, 
Комисија за избор и именовање на сједници 
одржаној 28.11.2016. године, утврдила је 
приједлог рјешења као у диспозитиву и 
предложила Скупштини општине доношење 
истог. 

Скупштина општине, на 1. сједници 
одржаној 28. новембра 2016. године, донијела 
је рјешење као у диспозитиву. 

  
 Ово рјешење је коначно у управном 
поступку и против њега није дозвољена жалба, 
али се може покренути управни спор, тужбом 
код Окружног суда у Бијељини у року од 30 
дана од дана достављања овог рјешења.  
 
Број: 01/1-022-1-100/16                  Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године      Скупштине општине                                             

   Миленко Ристић, дипл.ецц с.р. 
________________________________________ 
 
21.  
            На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 4. тачка 2. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 41/03),  члана 
35. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14), 
Скупштина општине Лопаре, на 1. сједници 
одржаној дана 28.11.2016. године,  д о н о с и 
 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  
о именовању  вршиоца дужности начелника 

Одјељења за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове 

 општинске управе Лопаре 
  

Срђан Лукић, дипломирани инжењер 
пољопривреде из Лопара, именује  се за  
вршиоца дужности начелника Одјељења за 
просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове општинске управе Лопаре, до 
окончања поступка јавне конкуренције. 
 Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''.  

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 
 Скупштина општине Лопаре, на 
сједници одржаној 28.11.2016. године 
разријешила је дужности начелника Одјељења 
за просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове општинске управе Лопаре, због истека 
мандата на који је именован, те је наведено 
радно мјесто остало упражњено. 

Начелник општине Лопаре  је на 
сједници одржаној 28.11.2016. године, 
предложио да се за вршиоца дужности 
начелника Одјељења за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове општинске 
управе Лопаре,  до окончања поступка јавне 
конкуренције, именује Срђан Лукић из Лопара,  
те је од стране Скупштине општине Лопаре у 
смислу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи,  ријешено  као у диспозитиву. 

  
 Ово рјешење је коначно у управном 
поступку и против њега није дозвољена жалба, 
али се може покренути управни спор тужбом 
код Окружног суда у Бијељини у року од 30 
дана од дана достављања овог рјешења.  
 
Број: 01/1-022-1-101/16                  Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године      Скупштине општине                                             

   Миленко Ристић, дипл.ецц с.р. 
________________________________________ 
 
22.  

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), чланa 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14)  и члана 6. 
Пословника о раду Скупштине општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
4/14),  Скупштина општине Лопаре, на 1. 
сједници, одржаној дана 28.11.2016. године,       
д о н о с и 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  У  
о разрјешењу сталних радних тијела  

Скупштине општине 
 

I  
Због истека мандата на који су именовани, 

резрјешавају се дужности чланови сталних 
радних тијела Скупштине општине Лопаре: 

  
а) Комисија за избор најуспјешнијег 

привредника, културног радника, спортског 
клуба, спортисте, спортског радника 
ииндивидуалног пољопривредног 
произвођача 

1. Горан Максимовић 
2. Миленко Ристић 
3. Жељко Керовић 
4. Протојереј-ставрофор Стево Јoвић 
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5. Бранилав Панић 
 
б) Комисија за статутарна питања, 
пословник и прописе 
1. Давор Вићић 
2. Милијана Шакотић 
3. Снежана Стокановић 
4. Стеван Сандић 
5. Јово Јовић 
 
в)    Комисија за буџет и финансије 
1. Митар Тојић 
2. Давор Вићић 
3. Драган Давидовић 
4. Снежана Стокановић 
5. Дарко Гаврић 
 
г)   Комисија за заштиту људских права,   
представке и притужбе грађана 
1. Ацо Тодоровић 
2. Јаков Лакић 
3. Далибор Ристић 
4. Љубисав Башић 
5. Ђорђе Поповић 

 
д)    Комисија за друштвени надзор 
1. Ацо Тодоровић 
2. Гроздан Мојић 
3. Слађана Мијатовић 
4. Радо Миловановић 
5. Ђорђе Поповић 
 
ђ)   Комисија за спорт 
1. Горан Максимовић 
2. Горан Тасовац 
3. Цветозар Секулић 
4. Томислав Симикић 
5. Цвјетко Томић 
 
е)    Комисија за мјесне заједнице и  
сарадњу са општинама и градовима 
1. Др Радо Савић 
2. Миленко Ристић 
3. Радо Тојић 
 
ж) Комисија за односе са вјерским  
заједницама 
1. Ацо Тодоровић 
2. Јаков Лакић 
3. Ђорђе Поповић  
4. Лука Лазић  
5. Славиша Бојић 
 
з)   Комисија за борачка питања 
1. Горан Максимовић 
2. Митар Тојић 
3. Цвјетко Томић 
4. Перица Медић 
5. Далибор Ристић 
 
и) Комисија за питања младих 

1. Давор Вићић 
2. Милијана Шакотић 
3. Војо Јурошевић 
4. Слађана Мијатовић 
5. Ђорђе Новаковић 
 
ј) Комисија за послове из стамбене  
области 
1. Гроздан Мојић 
2. Јаков Лакић 
3. Срето Гаврић 
4. Мирко Симикић 
5. Слађана Мијатовић 
 
к) Комисија за заштиту околине,  
природног и културног наслеђа 
1. Горан Тасовац 
2. Илија Зарић 
3. Војо Јурошевић 
4. Радо Миловановић 
5. Василија Обреновић 
 
л)     Верификациона комисија 
1. Божидар Марковић 
2. Далибор Ристић 
3. Лазар Стевановић 
 
љ) Комисија за спровођење јавног  
конкурса за избор кандидата за  
административне службенике 
1. Љубомир Нешковић 
2. Љиљана Керовић-Савић 
3. Срђан Лукић 
4. Златко Томић 
5. Весна Јовић 
 
м) Комисија за давање у закуп  
непокретности 
1. Радислав Давидовић 
2. Цвико Рикић 
3. Перо Прелић 
4. __________________ 
5. Бранко Митровић 
 
н) Одбор за кодекс понашања 
1. Митар Тојић 
2. Миленко Ристић 
3. Мићо Ћетковић 
4. Перо Савић 

 
II 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у  ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 

 
Број: 01/1-022-1-103/16                 Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године      Скупштине општине                                             

   Миленко Ристић, дипл.ецц с.р. 
________________________________________  
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23. 
На основу члана  39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), чланa 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14)  и члана 11. 
Пословника о раду Скупштине општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
4/14), Скупштина општине Лопаре, на 1. 
сједници, одржаној дана 28.11.2016. године,        
д о н о с и 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е   
о избору предсједника и чланова 

 Комисије за статут и прописе 
 

I 
За предсједника и чланове Комисије за 

статут и прописе Скупштине општине Лопаре 
бирају се: 

 
1. Ранко Тодоровић из Лопара, 

предсједник 
2. Радија Томић из Лопара, члан 
3. Давор Михајловић из Лопара,  члан 
4. Ђоко Васић из Бруснице, члан 
5. Младен Јовић из Пирковаца, члан. 

 
II 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у  ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 

 
Број: 01/1-022-1-104/16                  Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године      Скупштине општине                                             

   Миленко Ристић, дипл.ецц с.р. 
________________________________________  
 
24. 

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), чланa 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14)  и члана 11. 
Пословника о раду Скупштине општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
4/14), Скупштина општине Лопаре, на 1. 
сједници, одржаној дана 28.11.2016. године,        
д о н о с и 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е   
о избору предсједника и чланова   

Комисије за буџет и финансије 
 

I 
За предсједника и чланове Комисије за 

буџет и финансије Скупштине општине Лопаре 
бирају се: 

 
1. Ранко Тодоровић из Лопара, 

предсједник 

           2. Горан Тасовац из Прибоја, члан 
           3. Миленко Ристић из Козјака, члан 
           4. Стеван Сандић из Лопара, члан 
           5. Ђорђе Поповић из Тобута члан. 
 

II 
            Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у  ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 
 
Број: 01/1-022-1-105/16                  Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године       Скупштине општине                                             

   Миленко Ристић, дипл.ецц с.р. 
________________________________________  
 
25. 

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), чланa 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14)  и члана 11. 
Пословника о раду Скупштине општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
4/14), Скупштина општине Лопаре, на 1. 
сједници, одржаној дана 28.11.2016. године,        
д о н о с и 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е   

о избору предсједника и чланова  
Комисије за награде и признања 

 
I 

За предсједника и чланове Комисије за 
награде и признања Скупштине општине 
Лопаре бирају се: 

 
1. Митар Тојић из Липовица, 

предсједник 
2. Пајкановић Зорица Лопара,  члан 
3. Далибор Ристић из Козјака, члан 
4. Протојереј ставрофор Стево Јовић 

из Мачковца, члан 
5. Цвјетко Томић из Бријеста,  члан. 

 
II 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у  ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 

 
Број: 01/1-022-1-106/16                  Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године      Скупштине општине                                             

   Миленко Ристић, дипл.ецц с.р. 
________________________________________  
 
26. 

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), чланa 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14)  и члана 11. 
Пословника о раду Скупштине општине Лопаре 
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(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
4/14), Скупштина општине Лопаре, на 1. 
сједници, одржаној дана 28.11.2016. године,        
д о н о с и 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е   
о избору предсједника и чланова  

Комисије за вјерска питања 
 

I 
 

За предсједника и чланове Комисије за 
вјерска питања Скупштине општине Лопаре 
бирају се: 

 
1. Драженко Ђокић из Прибоја, 

предсједник 
2. Војо Јурошевић из Лопара,  члан 
3. Миленко Стевановић из Пипера, члан 

 
II 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у  ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 

 
Број: 01/1-022-1-107/16                  Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године      Скупштине општине                                             

   Миленко Ристић, дипл.ецц с.р. 
________________________________________
      
27.  

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), чланa 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14)  и члана 11. 
Пословника о раду Скупштине општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
4/14), Скупштина општине Лопаре, на 1. 
сједници, одржаној дана 28.11.2016. године,        
д о н о с и 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е   

о избору предсједника и чланова  
Комисије за омладину 

 
I 
 

За предсједника и чланове Комисије за 
омладину Скупштине општине Лопаре бирају 
се: 
           1. Давор Вићић из Лопара, предсједник 
           2. Милица Томић из Лопара, члан 
           3. Војо Јурошевић из Лопара,  члан 
           4. Нина Благојевић из Козјака, члан 
           5. Драгана Митрић из Лопара, члан. 
 

II 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у  ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 

 
Број: 01/1-022-1-108/16                  Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године      Скупштине општине                                             

      Миленко Ристић, с.р. 
________________________________________  
 
28.                                                                                           

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), чланa 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14)  и члана 11. 
Пословника о раду Скупштине општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
4/14), Скупштина општине Лопаре, на 1. 
сједници, одржаној дана 28.11.2016. године,        
д о н о с и 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е   

о избору предсједника и чланова  
Комисије за мјесне заједнице 

 
I 

За предсједника и чланове Комисије за 
мјесне заједнице Скупштине општине Лопаре 
бирају се: 

 
1. Горан Тасовац из Прибоја, предсједник 
2. Божидар Марковић из Лопара, члан 
3. Далибор Ристић из Козјака,  члан 
4. Милан Деспотовић из Лопара,  члан 
5. Лазар Стевановић из Лопара, члан. 

 
II 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у  ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 
 
Број: 01/1-022-1-109/16                  Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године      Скупштине општине                                             

   Миленко Ристић, дипл.ецц с.р. 
________________________________________ 
 
29. 

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), чланa 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14)  и члана 11. 
Пословника о раду Скупштине општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
4/14), Скупштина општине Лопаре, на 1. 
сједници, одржаној дана 28.11.2016. године,        
д о н о с и 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е   
о избору предсједника и чланова 

 Комисије за заштиту околине, културног и 
природног  наслеђа 
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I 

За предсједника и чланове Комисије за 
заштиту околине, културног и природног 
наслеђа Скупштине општине Лопаре бирају се: 

 
1. Драго Спасојевић из Лопара,  

предсједник 
2. Наталија Делић-Лујић из Пељава,  

члан 
3. Стеван Сандић из Лопара,  члан 
4. Раденко Михаиловић из  

Вукосаваца, члан 
           5.   Бошко Николић из Прибоја, члан 
 

II 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у  ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 

 
Број: 01/1-022-1-110/16                   Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године      Скупштине општине                                             

   Миленко Ристић, дипл.ецц с.р. 
________________________________________  
 
30.                                                                                     

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), чланa 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14)  и члана 11. 
Пословника о раду Скупштине општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
4/14), Скупштина општине Лопаре, на 1. 
сједници, одржаној дана 28.11.2016. године,        
д о н о с и 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е   
о избору предсједника и чланова   

Комисије за равноправност полова 
 

I 
За предсједника и чланове Комисије за 

равноправност полова Скупштине општине 
Лопаре бирају се: 

 
1. Драженко Ђокић из Прибоја,  

предсједник 
2. Наталија Делић-Лујић из Пељава,  

члан 
           3.   Божидар Марковић из Лопара, члан 
           4.   Гордана Лазић из Лопара,  члан 
           5.   Свјетлана Симикић из Лопара, члан. 
 

II 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у  ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 

 
 

Број: 01/1-022-1-111/16                  Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године      Скупштине општине                                             

   Миленко Ристић, дипл.ецц с.р. 
________________________________________  
 
31. 

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), чланa 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14)  и члана 11. 
Пословника о раду Скупштине општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
4/14), Скупштина општине Лопаре, на 1. 
сједници, одржаној дана 28.11.2016. године,        
д о н о с и 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е   
о избору предсједника и чланова 
 Комисије за спровођење Кодекса 

понашања 
 

I 
 

За предсједника и чланове Комисије за 
спровођење Кодекса понашања Скупштине 
општине Лопарем, бирају се: 

  
1. Митар Тојић из Липовица, предсједник 
2. Радија Томић из Лопара, члан 
3. Милан Деспотовић из Лопара, члан 
4. Стоја Рикић из Прибоја, члан  
5. Петра Пантић из Пипера, члан. 

 
II 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у  ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 

 
Број: 01/1-022-1-112/16                  Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године      Скупштине општине                                             

   Миленко Ристић, дипл.ецц с.р. 
________________________________________  
 
32. 

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), чланa 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14)  и члана 11. 
Пословника о раду Скупштине општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
4/14), Скупштина општине Лопаре, на 1. 
сједници, одржаној дана 28.11.2016. године,        
д о н о с и 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е   
о избору предсједника и чланова 

 Комисије за планирање општинског развоја 
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I 
За предсједника и чланове Комисије за 

планирање општинског развоја, бирају се: 
 

1. Давор Вићић из Лопара, предсједник 
2. Драженко Ђокић из Прибоја, члан 
3. Ђорђе Поповић из Тобута, члан 
4. Цвјетко Томић из Бријеста,  члан  
5. Горан Гајић из Смиљевца, члан 
6. Раде Васић из Бруснице  члан 
7. Рајко Нешковић из Козјака,  члан 

 
II 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у  ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 

 
Број: 01/1-022-1-113/16                  Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године      Скупштине општине                                             

   Миленко Ристић, дипл.ецц с.р. 
________________________________________  
 
33. 

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), чланa 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14)  и члана 11. 
Пословника о раду Скупштине општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
4/14), Скупштина општине Лопаре, на 1. 
сједници, одржаној дана 28.11.2016. године,        
д о н о с и 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е   
о избору предсједника и чланова  
Комисије за просторно уређење 

 
I 

За предсједника и чланове Комисије за 
просторно уређење Скупштине општине 
Лопаре бирају се: 

 
1. Горан Тасовац из Прибоја, предсједник 
2. Радија Томић из Лопара,  члан 
3. Стеван Сандић из Лопара, члан 
4. Бранислав Крстић из Лопара,  члан 
5. Јово Лукић из Лопара, члан. 

 
II 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у  ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 

 
Број: 01/1-022-1-114/16                  Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године      Скупштине општине                                             

   Миленко Ристић, дипл.ецц с.р. 
________________________________________  
 
       
34. 

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), чланa 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14)  и члана 11. 
Пословника о раду Скупштине општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
4/14), Скупштина општине Лопаре, на 1. 
сједници, одржаној дана 28.11.2016. године,        
д о н о с и 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е   

о избору предсједника и чланова 
Одбора за људска права, друштвени 

надзор и представке 
 

I 
За предсједника и чланове Одбора за 

људска права, друштвени надзор и представке 
Скупштине општине Лопаре бирају се: 
 

1. Миленко Ристић из Козјака,  
предсједник 

2. Наталија Делић-Лујић из Пељава, члан 
3. Ранко Тодоровић из Лопара, члан 
4. Саво Цвјетиновић из Тобута, члан 
5. Дејан Марковић из Лопара,  члан. 

II 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у  ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 

 
Број: 01/1-022-1-115/16                  Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године      Скупштине општине                                             

   Миленко Ристић, дипл.ецц с.р. 
________________________________________  
 
35. 

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), чланa 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14)  и члана 11. 
Пословника о раду Скупштине општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
4/14), Скупштина општине Лопаре, на 1. 
сједници, одржаној дана 28.11.2016. године,        
д о н о с и 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е   
о избору предсједника и чланова 

 Одбора за регионалну и 
 међународну сарадњу 

 
I 

За предсједника и чланове Одбора за 
регионалну и међународну сарадњу 
Скупштине општине Лопаре бирају се: 
 

1. Горан Максимовић из Лопара, 
предсједник 
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2. Милица Томић из Лопара,  члан 
3. Лазар Стевановић из Лопара,  члан 
4. Желимир Нешковић из Лопара, члан  
5. Далибор Лазаревић из Тобут, члан. 

 
II 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у  ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 

 
Број: 01/1-022-1-116/16                  Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године      Скупштине општине                                             

   Миленко Ристић, дипл.ецц с.р. 
________________________________________  
 
36. 

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), чланa 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14)  и члана 11. 
Пословника о раду Скупштине општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
4/14), Скупштина општине Лопаре, на 1. 
сједници, одржаној дана 28.11.2016. године,        
д о н о с и 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е   
о избору предсједника и чланова  

Савјета за спорт 
 

I 
 

За предсједника и чланове Савјета за 
спорт Скупштине општине Лопаре бирају се: 

 
1. Горан Максимовић из Лопара, 

предсједник 
2. Горан Тасовац из Прибоја,  члан 
3. Ђорђе Поповић из Тобута,  члан 
4. Теодор Бојић из Козјака,  члан 
5. Цветозар Секулић из Лопара, члан. 

 
II 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у  ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 

 
Број: 01/1-022-1-117/16                  Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године      Скупштине општине                                             

   Миленко Ристић, дипл.ецц с.р. 
________________________________________  
 
37. 

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), чланa 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14)  и члана 11. 
Пословника о раду Скупштине општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 

4/14), Скупштина општине Лопаре, на 1. 
сједници, одржаној дана 28.11.2016. године,        
д о н о с и 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е   

о избору предсједника и чланова Савјета за 
културу 

 
I 

За предсједника и чланове Савјета за 
културу Скупштине општине Лопаре бирају се: 

 
           1. Давор Вићић из Лопара,  предсједник 
           2. Милица Томић из Лопара,  члан 
           3. Радија Томић из Лопара,  члан  
           4. Мирко Стевић из Лопара,  члан 
           5. Анђелко Јеремић из Лопара,  члан. 
 

II 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у  ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 

 
Број: 01/1-022-1-118/16                   Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године      Скупштине општине                                             

   Миленко Ристић, дипл.ецц с.р. 
________________________________________  
 
38.  

На основу члана  48. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и чланa 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број 4/14 и 11/14), Скупштина 
општине Лопаре, на 1. сједници, одржаној дана 
28.11.2016. године,  доноси 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е   

о именовању Комисије за примопредају 
дужности 

 
I 

За предсједника и чланове Комисије за 
примопредају дужности,  именују се: 

 
1. Митар Тојић, предсједник 
2. Милан Деспотовић, члан 
3. Давор Вићић, члан 

 
II 

За замјеника предсједника и замјенике 
чланова Комисије за примопредају дужности, 
именују се: 
 

1. Драго Спасојевић, замјеник 
предсједника, 

2. Милица Томић, замјеница члана,  
3. Лазар Стевановић,  замјеник члана.  

 
III 

 Задатак комисије је, да у складу са 
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одредбама Закона о локалној самоуправи, 
изврши примопредају дужности између 
функционера који предаје дужност и  
новоизабраног функционера који прима 
дужност.  

 
IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у  ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 

 
Број: 01/1-022-1-120/16                  Предсједник                                                   
Датум, 28.11.2016.године      Скупштине општине                                             

   Миленко Ристић, дипл.ецц с.р. 
____________________________________________ 
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