
                      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 2017. годину,  с а з и в а м 
 

 ОСМУ  РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
            Сједница ће се одржати дана 30.05.2017. године (УТОРАК) са 
почетком у 11,00 часова у сали за сједнице Скупштине општине Лопаре. 
 
                     На сједници ће се разматрати слиједећи: 
 

Д н е в н и  р е д:  
 

                      1. Верификација Извода из Записника са Седме  редовне сједнице 
Скупштине општине Лопаре одржане дана 25.04.2017. године. 
 
  2. Разматрање Извјештаја о реализацији одлука, рјешења, закључака 
и других аката донесених на Седмој редовној сједници Скупштине општине Лопаре 
као и одборничких питања постављених на претходној сједници или приспјелих до 
закључивања Извјештаја. 
 
  3. Разматрање Извјештаја о извршењу Буџета општине Лопаре за 
период 01.01.-31.03.2017. године. 
 
  4. Разматрање Извјештаја о правима бораца, ратних војних инвалида, 
породица погинулих бораца и цивилних жртава рата на подручју општине Лопаре. 
 
  5. Разматрање Извјештаја о стању у области пољопривреде на 
подручју општине Лопаре са приједлогом мјера. 
 
  6. Разматрање Извјештаја о стању заштите лица ометених у 
физичком и психичком развоју на подручју општине Лопаре. 
 
  7. Разматрање Извјештаја о стању малољетничке деликвенције и 
насиља у породици на подручју општине Лопаре. 
 
  8. Разматрање Извјештаја о међуопштинској сарадњи у Републици 
Српској и Босни и Херцеговини. 
 
  9. Разматрање Извјештаја о спроведеним изборима за чланове 
савјета Мјесних заједница на подручју општине Лопаре. 
 
                      10. Разматрање приједлога Одлуке о давању у закуп непокретности. 
            11. Разматрање приједлога Одлуке о замјени земљишта. 
 



  12. Разматрање приједлога Одлуке о кредитном задужењу општине 
Лопаре. 
 
  13. Разно. 
 
                      13.1 Разматрање приједлога Рјешења, одбонику 
_________________________, Скупштине општине Лопаре, о укидању права на 
одборнички додатак за мјесец ________2017. године. 
 
   
   
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: 01/1-013-2-7/17                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 18.05.2017. године                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                  Миленко Ристић, дипл. ецц. 
 
 
 
 


