
 
                                                                          
                                                                                   

                                        

 

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЛОПАРЕ 
Тел/Факс:055/650-304 

е-mail: lopareso@teol.net 

ГОДИНА 
2017. 

 
Број: 4/17 

    10.04.2017. 

Гласник издаје Скупштина 
општине Лопаре, а уређује га 
Стручна служба Скупштине 
општине Лопаре. 
Гласник излази по потреби 

 
1.  
               На основу члана  39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 50. 
Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16) и  члана 35. Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
4/14 и 11/14), Скупштина општине Лопаре, на 
6.  сједници, одржаној дана 31.03.2017. године, 
д о н о с и 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  
о разрјешењу вршиоца дужности  

секретара Скупштине општине Лопаре  
  
 Тешић Жељку из Лопара, престаје 
дужност вршиоца дужности 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 је на 1. 
сједници одржаној 28.11.2016. године,  
именовала Жељка Тешића за вршиоца 
дужности секретара Скупштине општине 

Лопаре, до окончања поступка јавне 
конкуренције.  

На 5. сједници одржаној 10.02.2017. 
године, Скупштина општине је донијела одлуку 
о расписивању јавног огласа за избор 
секретара Скупштине општине и именовала 
Комисију за спровођење јавног конкурса за 
избор и именовање секретара Скупштине 
општине.  

Комисија за спровођење јавног 
конкурса за избор и именовање секретара 
Скупштине општине је након расписаног 
конкурса,  спровела процедуру за избор и 
именовање секретара, сачинила ранг листу и 
документацију доставила Комисији за избор и 
именовање Скупштине општине Лопаре.  

На основу напријед наведеног, а 
узевши у обзир да је окончан поступак јавне 
конкуренције,  Комисија за избор и именовања 
је на сједници одржаној 31.03.2017. године, 
утврдила приједлог рјешења као у диспозитиву 
и предложила  Скупштини општине доношење 
истог. 

Скупштина општине, на 6. сједници 
одржаној 31. 03. 2017. 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.  
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-21/17       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
_______________________________________ 
 
2.                                                                                                                                   
            На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 50. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и 
члана 35. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14),   
Скупштина општине Лопаре, на 6. сједници, 
одржаној дана 31.03.2017. године, д о н о с и 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  
о именовању секретара Скупштине општине 

Лопаре  
  
 Жељко Тешић, дипломирани правник  
из Лопара, именује  се за  секретара 
Скупштине општине Лопаре, до краја мандата 
сазива Скупштине општине.  
 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 6. 
сједници одржаној 31.03.2017. године,  
разријешила је Жељка Жешића, дипломираног 
правника из Лопара, вршиоца дужности 
секретара Скупштине општине Лопаре, на коју 
је до окончања поступка јавне конкуренције 
исти био именован рјешењем Скупштине 
општине Лопаре, број:01/1-022-1-93/16 од 
28.11.2016. године. Одлуком Скупштине 
општине Лопаре, број: 01/1-022-1-1/17 од 
10.02.2017. године, одлучено је да се распише 
јавни конкурс за избор и именовање секретара 
Скупштине општине Лопаре. Рјешењем 
Скупштине општине, број: 01/1-022-1-3/17 од 
10.02.2017. године, именована је Комисија за 
спровођење конкурса за избор и именовање 
секретара Скупштине општине Лопаре, са 
задатком да спроведе поступак по јавном 
конкурс за избор и именовање секретара 
Скупштине општине Лопаре. Јавни конкурс је 
објављен у ''Службеном гласнику Републике 
Српске'', број:19/17 од 27.02.2017. године и 
дневном листу ''Глас Српске'' од 02.03.2017. 
године.  На расписани јавни конкурс је 
запримљена само једна пријава.  
 

Поступак по Јавном огласу спровела је 

Комисија за спровођење конкурса за избор и 
именовање секретара Скупштине општине 
Лопаре, која  је након разматрања пријаве и 
документације достављене уз пријаву, 
обавила интервју са кандидатом, те на основу 
појединачних одлука чланова Комисије о 
оцјени кандидата, утврдила Ранг листу 
кандидата према успјеху постигнутом на 
интервјуу и Скупштини општине доставила 
Извјештај о проведеном поступку по Јавном 
конкурсу за избор и за именовање  секретара 
Скупштине општине Лопаре,  са Ранг листом, 
на разматрање и одлучивање. 
           Комисија за избор и именовање 
Скупштине општине Лопаре, је на основу 
члана 54. Пословника о раду Скупштине 
општине Лопаре, на сједници одржаној 
31.03.2017. године, разматрала Извјештај 
Комисије за провођење поступка по Јавном 
конкурсу за избор и именовање секретара 
Скупштине општине Лопаре, и констатовала да 
је процедура спроведена у складу са Законом 
о локалној самоуправи и Законом о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединица локалне самоуправе, те је на основу 
Ранг-листе утврдила приједлог рјешења о 
именовању Жељка Тешића, дипломираног 
правника из Лопара, за секретара Скупштине 
општине Лопаре, и предложила Скупштини 
општине доношење рјешења као у 
диспозитиву. 

Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници одржаној 31.03.2017. 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.  
 
 

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

 
Број: 01/1-022-1-22/17      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 31.03.2017.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
_______________________________________ 
 
3. 
            На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и члана 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14), Скупштина 
општине Лопаре, на 6. сједници, одржаној дана 
31.03.2017. године,  д о н о с и 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  
о разрјешењу вршиоца дужности начелника  
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Одјељења за општу управу Општинске 
управе Лопаре 

  
 Давор Михајловић из Лопара, 
разрјешава се  дужности вршиоца дужности 
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 је на 1. 
сједници, одржаној 28.11.2016. године, на 
приједлог начелника општине Лопаре, 
именовала Давора Михајловића из Лопара, за 
вршиоца дужности начелника одјељења за 
општу управу Општинске управе Лопаре, до 
окончања поступка јавне конкуренције. 
Начелник општине је расписао јавни конкурс за 
избор и именовање начелника одјељења у 
Општинској управи Лопаре, број:02/3-014-15 од 
15.02.2017. године. 

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи прописано је да 
Скупштина општине именује и разрјешава 
начелнике одјељења или служби јединица 
локалне самоуправе, док је чланом 59. став 1. 
тачка 9. прописано да начелник општине 
предлаже разрјешење и именовање начелника 
одјељења или служби. 

Обзиром да је након расписивања 
јавног конкурса за избор и именовање 
начелника одјељења у Општинској управи 
Лопаре, окончан поступак јавне конкуренције, 
начелник општине је Скупштини општине 
доставио приједлог да се Давор Михајловић, 
дипломирани правник из Лопара, разријеши 
дужности вршиоца дужности начелника 
одјељења за општу управу Општинске управе 
Лопаре.     

Скупштина општине, на 6. сједници 
одржаној 31. марта 2017. године, донијела је 
рјешење као у диспозитиву. 

  
 Против овог рјешења може се изјавити 
жалба одбору за жалбе општине Лопаре у року 
од 15 дана од дана достављања рјешења.  
 

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

 
Број: 01/1-022-1-23/17        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                      
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                           

4. 
           На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), и члана 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14), у поступку 
именовања начелника одјељења Општинске 
управе Лопаре,  Скупштина општине Лопаре, 
на 6. сједници, одржаној дана 31.03.2017. 
године, д о н о с и 
 

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

општу управу  
Општинске управе Лопаре  

 
 Давор Михајловић, дипломирани 
правник  из Лопара, именује се за начелника 
Одјељења за општу управу Општинске управе  
Лопаре, до краја мандата сазива 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 

 
 Скупштина општине Лопаре, на 6. 
сједници, одржаној 31.03.2017. године, 
разријешила је Давора Михајловића, 
дипломираног правника  из Лопара, вршиоца 
дужности начелника одјељења за општу 
управу Општинске управе  Лопаре, на коју је 
до окончања поступка јавне конкуренције исти 
био именован рјешењем Скупштине општине 
Лопаре, број:01/1-022-1-95/16 од 28.11.2016. 
године.  

Начелник општине Лопаре, расписао је 
јавни конкурс за избор и именовање начелника 
одјељења у Општинској управи Лопаре, број: 
02/3-014-15 од 15.02.2017. године. Рјешењем 
начелника  општине, број: 02/3-014-1/55 од 
27.03.2017. године, именована је Комисија  за  
спровођење поступка за попуну упражњених 
руководећих радних мјеста  у Општинску 
управу Лопаре, са задатком да спроведе 
поступак по јавном конкурсу за избор и 
именовање начелника одјељења у Општинској 
управи Лопаре. Јавни конкурс је објављен у 
''Службеном гласнику Републике Српске'', 
број:19/17 од 27.02.2017. године и дневном 
листу ''Глас Српске'' од 08.03.2017. године.  На 
расписани јавни конкурс, за радно мјесто 
начелника одјељења за општу управу  је 
запримљена само једна пријава.  

Поступак по Јавном огласу спровела је 
Комисија за  спровођење поступка за попуну 
упражњених руководећих радних мјеста  у 
Општинску управу Лопаре, која  је након 
разматрања пријаве и документације 
достављене уз пријаву, обавила интервју са 
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кандидатом, те на основу појединачних одлука 
чланова Комисије о оцјени кандидата, 
утврдила ранг-листу кандидата према успјеху 
постигнутом на интервјуу и начелнику општине 
доставила Извјештај о спроведеном поступку 
по Јавном конкурсу,  са ранг-листом, на 
разматрање и одлучивање. 

Начелник општине Лопаре је на основу 
члана 59. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи предложио да се на 6. сједници 
Скупштине општине Лопаре, за начелника 
одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности Општинске управе Лопаре, 
именује Давор Михајловић, дипломирани 
правник из Лопара.   

Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници одржаној 31.03.2017. 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.  
 
 

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

 
Број: 01/1-022-1-24/17      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 31.03.2017.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ               
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
_______________________________________ 
 
5.                 

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и члана 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14), Скупштина 
општине Лопаре, на 6. сједници, одржаној дана 
31.03.2017. године,  д о н о с и 

 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  
о разрјешењу вршиоца дужности начелника  
Одјељења за финансије Општинске управе 

Лопаре 
  

 Даница Илић из Прибоја, разрјешава 
се  дужности вршиоца дужности 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 је на 1. 
сједници, одржаној 28.11.2016. године, на 
приједлог начелника општине Лопаре, 
именовала Даницу Илић из Лопара, за 
вршиоца дужности начелнице одјељења за 
финансије Општинске управе Лопаре, до 
окончања поступка јавне конкуренције. 
Начелник општине је расписао јавни конкурс за 
избор и именовање начелника одјељења у 
Општинској управи Лопаре, број:02/3-014-15 од 
15.02.2017.године.  

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи прописано је да 
Скупштина општине именује и разрјешава 
начелнике одјељења или служби јединица 
локалне самоуправе, док је чланом 59. став 1. 
тачка 9. прописано да начелник општине 
предлаже разрјешење и именовање начелника 
одјељења или служби. 

Обзиром да је након расписивања 
јавног конкурса за избор и именовање 
начелника одјељења у Општинској управи 
Лопаре, окончан поступак јавне конкуренције, 
начелник општине је Скупштини општине 
доставио приједлог да се Даница Илић, 
дипломирани економиста из Прибоја, 
разријеши дужности вршиоца дужности 
начелнице одјељења за финансије Општинске 
управе Лопаре.     

Скупштина општине, на 6. сједници 
одржаној 31. марта 2017. године, донијела је 
рјешење као у диспозитиву. 

  
 Против овог рјешења може се изјавити 
жалба одбору за жалбе општине Лопаре у року 
од 15 дана од дана достављања рјешења.  
 

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

 
Број: 01/1-022-1-25/17       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                  
6. 
            На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), и члана 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14), у поступку 
именовања начелника одјељења Општинске 
управе Лопаре,  Скупштина општине Лопаре, 
на 6. сједници, одржаној дана 31.03.2017. 
године, д о н о с и 
 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  
о именовању начелника одјељења за 
финансије Општинске управе Лопаре  
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 Даница Илић, дипломирани 
економиста  из Прибоја,  именује  се за 
начелника Oдјељења за финансије Општинске 
управе  Лопаре, до краја мандата сазива 
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 

 
 Скупштина општине Лопаре, на 6. 
сједници, одржаној 31.03.2017. године,  
разријешила је Даницу Илић, дипломираног 
економисту  из Прибоја, вршиоца дужности 
начелника Oдјељења за финансије Општинске 
управе  Лопаре, на коју је до окончања 
поступка јавне конкуренције иста била 
именована рјешењем Скупштине општине 
Лопаре, број:01/1-022-1-97/16 од 28.11.2016. 
године.  

Начелник општине Лопаре, расписао је 
јавни конкурс за избор и именовање начелника 
одјељења у Општинској управи Лопаре, број: 
02/3-014-15 од 15.02.2017. године. Рјешењем 
начелника  општине, број: 02/3-014-1/55 од 
27.03.2017. године, именована је Комисија  за  
спровођење поступка за попуну упражњених 
руководећих радних мјеста  у Општинску 
управу Лопаре, са задатком да спроведе 
поступак по јавном конкурсу за избор и 
именовање начелника одјељења у Општинској 
управи Лопаре. Јавни конкурс је објављен у 
''Службеном гласнику Републике Српске'', 
број:19/17 од 27.02.2017. године и дневном 
листу ''Глас Српске'' од 08.03.2017. године. На 
расписани јавни конкурс, за радно мјесто 
начелника Oдјељења за финансије Општинске 
управе Лопаре је запримљена само једна 
пријава.  

Поступак по Јавном огласу спровела је 
Комисија за  спровођење поступка за попуну 
упражњених руководећих радних мјеста  у 
Општинску управу Лопаре, која  је након 
разматрања пријаве и документације 
достављене уз пријаву, обавила интервју са 
кандидатом, те на основу појединачних одлука 
чланова Комисије о оцјени кандидата, 
утврдила Ранг листу кандидата према успјеху 
постигнутом на интервјуу и начелнику општине 
доставила Извјештај о спроведеном поступку 
по Јавном конкурсу,  са ранг-листом, на 
разматрање и одлучивање. 

Начелник општине Лопаре је на основу 
члана 59. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи, предложио да се на 6. сједници 
Скупштине општине Лопаре, за начелницу 
Oдјељења за финансије Општинске управе 
Лопаре именује Даница Илић, дипломирани 
економиста из Прибоја.   

 

Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници одржаној 31.03.2017. 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.  
 
 

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

 
Број: 01/1-022-1-26/17       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
7.  
            На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и члана 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14), Скупштина 
општине Лопаре, на 6. сједници, одржаној дана 
31.03.2017. године,  д о н о с и 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 
Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности Oпштинске управе Лопаре 
 

 Жељко Керовић из Лопара, разрјешава 
се  дужности вршиоца дужности начелника 
Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности општинске управе Лопаре. 

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 је на 1. 
сједници, одржаној 28.11.2016. године, на 
приједлог начелника општине Лопаре, 
именовала Жељка Керовића из Лопара, за 
вршиоца дужности начелника одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности Општинске 
управе Лопаре, до окончања поступка јавне 
конкуренције. Начелник општине је расписао 
јавни конкурс за избор и именовање начелника 
одјељења у Општинској управи Лопаре, 
број:02/3-014-15 од 15.02.2017. године. 

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи прописано је да 
Скупштина општине именује и разрјешава 
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начелнике одјељења или служби јединица 
локалне самоуправе, док је чланом 59. став 1. 
тачка 9. прописано да начелник општине 
предлаже разрјешење и именовање начелника 
одјељења или служби. 

Обзиром да је након расписивања 
јавног конкурса за избор и именовање 
начелника одјељења у Општинској управи 
Лопаре, окончан поступак јавне конкуренције, 
начелник општине је Скупштини општине 
доставио приједлог да се Жељко Керовић, 
дипломирани економиста из Лопара, 
разријеши дужности вршиоца дужности 
начелника одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности Општинске управе Лопаре. 

     
Скупштина општине је на 6. сједници 

одржаној 31. марта 2017. године, донијела 
рјешење као у диспозитиву. 

  
  Против овог рјешења може се 
изјавити жалба одбору за жалбе општине 
Лопаре у року од 15 дана од дана достављања 
рјешења.  
.  
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-27/17        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                  
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
8. 
              На основу члана  39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), и члана 35. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14), у 
поступку именовања начелника одјељења 
Општинске управе Лопаре,  Скупштина 
општине Лопаре, на 6. сједници, одржаној дана 
31.03.2017. године, д о н о с и 
 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  
о именовању начелника Oдјељења за 
привреду и друштвене дјелатности 

Општинске управе Лопаре  
 
 Жељко Керовић, дипломирани 
економиста  из Пирковаца,  именује  се за 
начелника Oдјељења за привреду и 
друштвене дјелатности Општинске управе  
Лопаре, до краја мандата сазива 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 
 
 Скупштина општине Лопаре, на 6. 
сједници, одржаној 31.03.2017. године,  
разријешила је Жељка Керовића, 
дипломираног економисту  из Пирковаца, 
вршиоца дужности начелника Oдјељења за 
привреду и друштвене дјелатности Општинске 
управе  Лопаре, на коју је до окончања 
поступка јавне конкуренције исти био именован 
рјешењем Скупштине општине Лопаре, 
број:01/1-022-1-99/16 од 28.11.2016. године.  

Начелник општине Лопаре, расписао је 
јавни конкурс за избор и именовање начелника 
одјељења у Општинској управи Лопаре, број: 
02/3-014-15 од 15.02.2017. године. Рјешењем 
начелника  општине, број: 02/3-014-1/55 од 
27.03.2017. године, именована је Комисија  за  
спровођење поступка за попуну упражњених 
руководећих радних мјеста  у Општинску 
управу Лопаре, са задатком да спроведе 
поступак по јавном конкурсу за избор и 
именовање начелника одјељења у Општинској 
управи Лопаре. Јавни конкурс је објављен у 
''Службеном гласнику Републике Српске'', 
број:19/17 од 27.02.2017. године и дневном 
листу ''Глас Српске'' од 08.03.2017. године.  На 
расписани јавни конкурс, за радно мјесто 
начелника одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности је запримљена само једна пријава.  

Поступак по Јавном огласу спровела је 
Комисија за  спровођење поступка за попуну 
упражњених руководећих радних мјеста  у 
Општинску управу Лопаре, која  је након 
разматрања пријаве и документације 
достављене уз пријаву, обавила интервју са 
кандидатом, те на основу појединачних одлука 
чланова Комисије о оцјени кандидата, 
утврдила ранг-листу кандидата према успјеху 
постигнутом на интервјуу и начелнику општине 
доставила Извјештај о спроведеном поступку 
по Јавном конкурсу,  са ранг-листом, на 
разматрање и одлучивање. 

Начелник општине Лопаре је на основу 
члана 59. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи предложио да се на 6. сједници 
Скупштине општине Лопаре, за начелника 
Oдјељења за привреду и друштвене 
дјелатности Општинске управе Лопаре, 
именује Жељко Керовић, дипломирани 
економиста из Пирковаца.   

Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници одржаној 31.03.2017. 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.  
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-28/17       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
9.  
            На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и члана 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14), Скупштина 
општине Лопаре, на 6. сједници, одржаној дана 
31.03.2017. године,  д о н о с и 
 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 
Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове Општинске 
управе Лопаре  

 
 Срђан Лукић из Лопара, разрјешава се  
дужности вршиоца дужности начелника 
Одјељења за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове општинске управе Лопаре. 

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 је на 1. 
сједници, одржаној 28.11.2016. године, на 
приједлог начелника општине Лопаре, 
именовала Срђана Лукића из Лопара, за 
вршиоца дужности начелника одјељења за 
просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове општинске управе Лопаре, до 
окончања поступка јавне конкуренције. 
Начелник општине је расписао јавни конкурс за 
избор и именовање начелника одјељења у 
Општинској управи Лопаре, број:02/3-014-15 од 
15.02.2017. године. 

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о 
локалној самоуправи прописано је да 
Скупштина општине именује и разрјешава 
начелнике одјељења или служби јединица 
локалне самоуправе, док је чланом 59. став 1. 
тачка 9. прописано да начелник општине 
предлаже разрјешење и именовање начелника 
одјељења или служби. 

Обзиром да је након расписивања 
јавног конкурса за избор и именовање 
начелника одјељења у Општинској управи 

Лопаре, окончан поступак јавне конкуренције, 
начелник општине је Скупштини општине 
доставио приједлог да се Срђан Лукић из 
Лопара, разријеши дужности вршиоца 
дужности начелника Одјељења за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове  
Општинске управе Лопаре.     

Скупштина општине је на 6. сједници 
одржаној 31. марта 2017. године, донијела 
рјешење као у диспозитиву. 

  
 Против овог рјешења може се изјавити 
жалба одбору за жалбе општине Лопаре у року 
од 15 дана од дана достављања рјешења.  
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-29/17      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ           
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                  
    
10. 
            На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), и члана 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14), у поступку 
именовања начелника одјељења Општинске 
управе Лопаре,  Скупштина општине Лопаре, 
на 6. сједници, одржаној дана 31.03.2017. 
године, д о н о с и 

 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  
о именовању начелника Oдјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове Општинске управе Лопаре  

  
 Срђан Лукић, дипломирани инжењер 
пољопривреде за економику из Лопара, 
именује се за начелника Oдјељења за 
просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове Општинске управе Лопаре, до краја 
мандата сазива 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 

 
 Скупштина општине Лопаре, на 6. 
сједници, одржаној 31.03.2017. године,  
разријешила је Срђана Лукића из Лопара, 
вршиоца дужности начелника Oдјељења за 
просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове Општинске управе  Лопаре, на коју је 
до окончања поступка јавне конкуренције исти 
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био именован рјешењем Скупштине општине 
Лопаре, број:01/1-022-1-101/16 од 28.11.2016. 
године.  

Начелник општине Лопаре, расписао је 
јавни конкурс за избор и именовање начелника 
одјељења у Општинској управи Лопаре, број: 
02/3-014-15 од 15.02.2017. године. Рјешењем 
начелника  општине, број: 02/3-014-1/55 од 
27.03.2017. године, именована је Комисија  за  
спровођење поступка за попуну упражњених 
руководећих радних мјеста  у Општинску 
управу Лопаре, са задатком да спроведе 
поступак по јавном конкурсу за избор и 
именовање начелника одјељења у Општинској 
управи Лопаре. Јавни конкурс је објављен у 
''Службеном гласнику Републике Српске'', 
број:19/17 од 27.02.2017. године и дневном 
листу ''Глас Српске'' од 08.03.2017. године.  На 
расписани јавни конкурс, за радно мјесто 
начелника одјељења за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове је запримљена 
само једна пријава.  

Поступак по Јавном огласу спровела је 
Комисија за  спровођење поступка за попуну 
упражњених руководећих радних мјеста  у 
Општинску управу Лопаре, која  је након 
разматрања пријаве и документације 
достављене уз пријаву, обавила интервју са 
кандидатом, те на основу појединачних одлука 
чланова Комисије о оцјени кандидата, 
утврдила ранг-листу кандидата према успјеху 
постигнутом на интервјуу и начелнику општине 
доставила Извјештај о спроведеном поступку 
по Јавном конкурсу,  са ранг-листом, на 
разматрање и одлучивање. 

Начелник општине Лопаре је на основу 
члана 59. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи предложио да се на 6. сједници 
Скупштине општине Лопаре, за начелника 
Oдјељења за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове Општинске управе Лопаре, 
именује Срђан Лукић, дипломирани инжењер 
пољопривреде за економику из Лопара.   

Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници одржаној 31.03.2017. 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.  
 
 

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

 
Број: 01/1-022-1-30/17       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________  

11. 
           На основу члана 2.12 став 6. Изборног 
закона БиХ (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), и члана 35. Статута 
општине Лопаре (Службени гласник општине 
Лопаре, број:4/14 и 11/14), Скупштина општине 
Лопаре на 6. сједници, одржаној 31.03.2017. 
године, доноси 

  
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу замјенског члана Изборне 
комисије општине Лопаре 

 
Раденко Михаиловић, из Вукосаваца, 

разрјешава се дужности замјенског члана 
Изборне  комисије општине Лопаре.  

Ово рјешење ступа на снагу даном 
давања сагласности од стране Централне 
изборне комисије БиХ, а биће објављено у 
''Службеном гласнику општине Лопаре''.  
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Одлуком Скупштине општине Лопаре, 
број:01/1-022-1-59/16 од 19.05.2016. године, 
Раденко Михаиловић из Вукосаваца, именован 
је за замјенског члана Изборне комисије 
општине Лопаре. Сагласност на именовање 
дала је Централна изборна комисија БиХ, 
рјешењем број:06-1-07-1-78/16 од 02.06.2016. 
године.  
           Скупштина општине Лопаре је на 2. 
сједници донијела Одлуку о расписивању 
Јавног огласа за именовање члана Изборне 
комисије општине Лопаре, број:01/1-022-1-
136/16 од 09.12.2016. године и именовала 
комисију за споровођења поступка по јавном 
огласу, која је размотрила пријаве на јавни 
оглас и доставила извјештај о раду Комисији 
за избор и именовање Скупштине општине 
Лопаре. Како је Комисија за избор и 
именовање утврдила да су се стекли услови за 
именовање члана Изборне комисије општине 
Лопаре,  па самим тим и за разрјешење 
замјенског члана Изборне комисије општине 
Лопаре у смислу члана 2.15 став 3. Изборног 
закона Босне и Херцеговине, Комисија за 
избор и именовање је предложила Скупштини 
општине доношење рјешења као у 
диспозитиву.  
           Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници одржаној 31.03.2017. године донијела 
рјешење као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно у 
управном поступку и против истог није 
дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор тужбом код Окружног суда у 
Бијељини  у року од 30 дана од достављања 
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рјешења. 
 
 

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

 
Број: 01/1-022-1-31/17        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
12.              

На основу члана 2.12 став 5. Изборног 
закона БиХ (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 7. Упутства о 
утврђивању квалификација, броја и именовању 
чланова општинске изборне комисије основне 
изборне јединице у Босни и Херцеговини 
(Службени гласник БиХ, бр. 9/10 и 37/10), 
члана 35. Статута општине Лопаре (Службени 
гласник општине Лопаре, број:4/14 и 11/14), 
Скупштина општине Лопаре на 6. сједници 
одржаној  31. 03. 2017. године, донијела је 

  
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана Изборне комисије 
општине Лопаре 

 
Милијана Остојић, професор разредне 

наставе из Лопара, именује се за члана 
Изборне  комисије општине Лопаре, на мандат 
у трајању од 7 (седам) година, који почине тећи 
даном давања сагласности Централне изборне 
комисије БиХ на рјешење о именовању. 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
давања сагласности од стране Централне 
изборне комисије БиХ, а биће објављено у 
''Службеном гласнику општине Лопаре''.  
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

            Чланом 2.12. став 5. Изборног закона 
Босне и Херцеговине, прописано је да чланове 
општинске изборне комисије именује 
општинско вијеће, односно Скупштина 
општине уз сагласност Централне изборне 
комисије БиХ, на основу јавног огласа по 
процедури коју утврђује Централна изборна 
комисија БиХ посебним прописом. Чланом 7. 
став 1. тачка а) Упутства о утврђивању 
квалификација, броја и именовању чланова 
општинске изборне комисије основне изборне 
јединице у Босни и Херцеговини, прописано је 
да надлежни орган доноси одлуку о 
објављивању јавног огласа за именовање 
члана изборне комисије, а наведеном одлуком 
се утврђује: мјесто оглашавања (медији-ТВ, 
радио, дневне новине), услови које кандидат 
мора испуњавати, рок за подношење пријава 

кандидата, трајање мандата изабраног члана и 
сл, те да надлежни орган именује комисију за 
провођење поступка по јавном огласу (у 
даљем тексту: конкурсна комисија). 
            Скупштина општине Лопаре је на 2. 
сједници одржаној 09.12.2016. године донијела 
Одлуку о расписивању Јавног огласа за 
именовање члана Изборне комисије општине 
Лопаре, број:01/1-022-1-136/16. Јавни оглас 
објављен је у Службеном гласнику Републике 
Српске број: 19/17 од 27.02. 2017. године, 
интернет страници општине Лопаре 
27.02.2017. године и дневном листу  ''Новости'' 
02. 03. 2017. године. 
             На Јавни оглас за именовање члана 
изборне комисије општине Лопаре, пријаву је 
доставио један кандидат и то Милијана 
Остојић, професор разредне наставе из 
Лопара.  Поступак по Јавном огласу спровела 
је Комисија за спровођење поступка по Јавном 
огласу за именовање члана изборне комисије 
општине Лопаре, коју је именовала Скупштина 
општине Лопаре, Рјешењем број: 01/1-022-1-
138/16 од 09. 12. 2016. године.  
              Комисија за спровођење поступка је 
након разматрања пријаве и документације 
достављене уз пријаву, обавила интервју са 
кандидатом, те на основу појединачних одлука 
чланова Комисије о оцјени кандидата, 
утврдила Ранг листу кандидата према успјеху 
постигнутом на интервјуу и Скупштини 
општине доставила Извјештај о проведеном 
поступку по Јавном огласу за именовање  
члана Изборне комисије општине Лопаре,  са 
Ранг листом, на разматрање и одлучивање. 
               Комисија за избор и именовање 
Скупштине општине Лопаре, је на основу 
члана 54. Пословника о раду Скупштине 
општине Лопаре, на сједници одржаној 
31.03.2017. године, разматрала Извјештај 
Комисије за провођење поступка по Јавном 
огласу за именовање члана Изборне комисије 
општине Лопаре, те констатовала да је 
процедура спроведена у складу са Изборним 
законом БиХ и Упутством о утврђивању 
квалификација, броја и именовању чланова 
изборне комисије основне изборне јединице у 
Босни и Херцеговини, те на основу Ранг-листе 
утврдила приједлог рјешења о именовању 
Милијане Остојић из Лопара за члана  изборне 
комисије општине Лопаре, и предложила 
Скупштини општине доношење рјешења као у 
диспозитиву. 
               Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници одржаној 31.03.2017. године донијела 
рјешење као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно у 
управном поступку и против истог није 
дозвољена жалба, али се може покренути 
управни спор тужбом код Окружног суда у 
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Бијељини  у року од 30 дана од достављања 
рјешења. 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-32/17       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
13. 

На основу члана 18. став 2. Закона о 
систему јавних служби (Службени гласник 
Републике Српске, број: 68/07 и 109/12), члана 
73. Закона о здравственој заштити (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 106/09 и 
44/15) и члана 35.  Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
4/14 и 11/14), Скупштина општине Лопаре на 6. 
сједници одржаној 31.03.2017. године, 
донијела  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора Јавне здравствене 
установе Дом здравља ''Лопаре'' 

Лопаре. 
 

           Борка Гаврић из Лопара, разрјешава се 
дужности директора Јавне здравствене 
установе Дом здравља ''Лопаре'' Лопаре. 
           Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено  у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Борка Гаврић, доктор медицине – 
специјалиста  клиничке биохемије, именована 
је за директора ЈЗУ Дом здравља ''Лопаре'' 
Лопаре, Одлуком Скупштине општине Лопаре 
број: 01/1-022-1-35/13 од 22.03.2013. године.   
           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници од 10.02.2017. године, донијела 
Одлуку о расписивању Јавног конкурса за 
избор и именовање директора у јавним 
установама чији је оснивач  општина Лопаре. 
На Јавни конкурс за позицију директора Јавне 
здравствене установе Дом здравља ''Лопаре'' 
Лопаре достављена је једна (1) пријава, коју је 
разматрала Комисија за спровођење јавних 
конкурса за избор и именовање органа 
управљања јавних установа и предузећа чији 
је  оснивач општина Лопаре  и извјештај о раду 
и ранг листу доставила Комисији за избор и 
именовања Скупштине општине Лопаре.   
           Због напријед наведеног, обзиром да је 
директору истекао четворогодишњи мандат, а 
да је завршен поступак јавне конкуренције за 

избор и именовање директора Јавне 
здравствене установе Дом здравља ''Лопаре'' 
Лопаре, потребно је разријешити Борку Гаврић 
дужности директора.  
           На основу напријед наведеног, Комисија 
за избор и именовање је на  сједници одржаној 
31.03.2017. године, утврдила приједлог 
рјешења о разрјешењу Боркe Гаврић дужности 
директора и предложила Скупштини општине 
Лопаре доношење рјешења као у диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници одржаној 31.03.2017. године, 
донијела  рјешење као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против њега се не може уложити жалба, али се 
може покренути управни спор пред Окружним 
судом у Бијељини у року од 30 дана од дана 
пријема овог рјешења. 
 
 

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

 
Број: 01/1-022-1-33/17        ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________  
 
14.           

На основу члана 18. став 3а. Закона о 
систему јавних служби (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 68/07 и 109/12), 
члана 73. став 2. Закона о здравственој 
заштити (''Службени гласник Републике 
Српске'', број:106/09 и 44/15), члана 39. Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16) и члана 35. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14), 
Скупштина општине Лопаре, на 6. сједници, 
одржаној 31.03.2017. године, доноси  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавне здравствене 
установе Дом здравља ''Лопаре''   

Лопаре 
 
Желимир Нешковић, доктор медицине 

из Лопара, именује се за директора Јавне 
здравствене установе Дом здравља ''Лопаре'' 
Лопаре, на период од четири (4) године.  

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено  у Службеном 
гласнику општине Лопаре.  
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници 10.02.2017. године, донијела Одлуку 
о расписивању Јавног конкурса за избор и 
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именовање директора јавних установа чији је 
оснивач општина Лопаре,  на период од 4 
(четири) године. Јавни конкурс је, у складу са 
Одлуком, објављен у дневном листу ''Глас 
Српске'' дана 01.03.2017. године и ''Службеном 
гласнику Републике Српске'', број 19/17 од 
27.02.2017. године. Јавни конкурс је био 
отворен, закључно са даном 16.03.2017. 
године.   

Поступак по Јавном конкурсу спровела 
је Комисија за  спровођење поступка по јавним 
конкурсима  за избор и  именовање органа 
управљања јавних установа и предузећа чији 
је оснивач општина Лопаре, именована 
рјешењем Скупштине општине Лопаре, број: 
01/1-022-1-11/17 од 10.02.2017. године. 
Пријаву на Јавни конкурс под бројем I тачка 5., 
односно  за директора јавне здравствене 
установе Дом здравља ''Лопаре'' Лопаре у року 
је доставио само један кандидат и то: 
Желимир Нешковић, доктор медицине из 
Лопара.   

Након разматрања достављене пријаве 
и документације, Комисија је закључила да је 
пријава кандидата Желимира Нешковића 
потпуна, те је у складу са Јавним конкурсом, 
Комисија спровела потребну процедуру која је 
подразумијевала обављање обавезног 
интервјуа и утврђивање Ранг-листе.  
Извјештај о спроведеном поступку по Јавном 
конкурсу са Ранг-листом, Комисија је 
доставила Скупштини општине Лопаре на 
разматрање и коначно одлучивање.   

На основу достављеног извјештаја и 
ранг-листе, Комисија за избор и именовања 
Скупштине општине Лопаре је предложила 
Скупштини општине Лопаре,  да се за 
директора јавне здравствене установе Дом 
здравља ''Лопаре'' Лопаре, именује Желимир 
Нешковић, доктор медицине из Лопара.   

Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници, одржаној 31. марта 2017. године, 
донијела рјешење као у диспозитиву. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је 
коначно и против њега се не може уложити 
жалба. Против овог рјешења се може 
покренути управни спор пред Окружним судом 
у Бијељини у року од 30 дана од дана пријема 
овог рјешења.  
 
 

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

 
 

Број: 01/1-022-1-34/17       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
            

15. 
На основу члана 18. став 2. Закона о 

систему јавних служби (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 68/07 и 109/12), 
члана 73. Закона о здравственој заштити 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
106/09 и 44/15) и члана 35.  Статута општине 
Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 4/14 и 11/14), Скупштина општине Лопаре 
на 6. сједници одржаној 31. 03. 2017. године, 
донијела  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора ЈЗУ Апотека 
''Лопаре'' Лопаре 

 
           1. Душка Нешковић из Лопара, 
разрјешава се дужности директора ЈЗУ 
Апотека ''Лопаре'' Лопаре. 
           2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено  у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Душка Нешковић, магистар фармације 
из Лопара именована је за директора ЈЗУ 
Апотека ''Лопаре'' Лопаре, Одлуком Скупштине 
општине Лопаре број: 01/1-022-1-33/13 од 
22.03.2013. године.   
           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници од 10.02.2017. године, донијела 
Одлуку о расписивању Јавног конкурса за 
избор и именовање директора у јавним 
установама чији је оснивач  општина Лопаре. 
На Јавни конкурс за позицију директора ЈЗУ 
Апотека ''Лопаре'' Лопаре,  достављена је 
једна (1) пријава, коју је разматрала Комисија 
за спровођење јавних конкурса за избор и 
именовање органа управљања јавних установа 
и предузећа чији је  оснивач општина Лопаре  
и извјештај о раду и ранг листу доставила 
Комисији за избор и именовања Скупштине 
општине Лопаре.   
           Због напријед наведеног, обзиром да је 
директору истекао четворогодишњи мандат, а 
да је завршен поступак јавне конкуренције за 
избор и именовање директора ЈЗУ Апотека 
''Лопаре'' Лопаре, потребно је разријешити 
Душку Нешковић дужности директора.  
           На основу напријед наведеног,  
Комисија за избор и именовање је на  сједници 
одржаној 31.03.2017. године, утврдила 
приједлог рјешења о разрјешењу Душке 
Нешковић дужности директора и предложила 
Скупштини општине Лопаре доношење 
рјешења као у диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници одржаној 31.03.2017. године, 
донијела  рјешење као у диспозитиву. 
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ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против њега се не може уложити жалба, али се 
може покренути управни спор пред Окружним 
судом у Бијељини у року од 30 дана од дана 
пријема овог рјешења. 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-35/17       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
16. 

На основу члана 18. став 3а. Закона о 
систему јавних служби (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 68/07 и 109/12), 
члана 73. став 2. Закона о здравственој 
заштити (''Службени гласник Републике 
Српске'', број:106/09 и 44/15), члана 39. Закона 
о локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 97/16) и члана 35. 
Статута општине Лопаре (''Службени гласник 
општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14), 
Скупштина општине Лопаре, на 6. сједници, 
одржаној 31.03.2017. године, доноси  

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Јавне здравствене 

установе апотека ''Лопаре''  Лопаре 
 

Душка Нешковић, дипломирани 
фармацеут из Лопара, именује се за директора 
Јавне здравствене установе апотека ''Лопаре'' 
Лопаре, на период од четири (4) године.  
 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено  у Службеном 
гласнику општине Лопаре.  
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници 10.02.2017. године, донијела Одлуку 
о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање директора јавних установа чији је 
оснивач општина Лопаре,  на период од 4 
(четири) године. Јавни конкурс је, у складу са 
Одлуком, објављен у дневном листу ''Глас 
Српске'' дана 01.03.2017. године и ''Службеном 
гласнику Републике Српске'', број 19/17 од 
27.02.2017. године. Јавни конкурс је био 
отворен, закључно са даном 16.03.2017. 
године.   

Поступак по Јавном конкурсу спровела 
је Комисија за  спровођење поступка по јавним 
конкурсима  за избор и  именовање органа 

управљања јавних установа и предузећа чији 
је оснивач општина Лопаре, именована 
рјешењем Скупштине општине Лопаре, број: 
01/1-022-1-11/17 од 10.02.2017. године. 
Пријаву на Јавни конкурс под бројем I тачка 3., 
односно  за директора јавне здравствене 
установе апотека ''Лопаре'' Лопаре у року је 
доставила само један кандидаткиња и то: 
Душка Нешковић, дипломирани фармацеут из 
Лопара.   

Након разматрања достављене пријаве 
и документације, Комисија је закључила да је 
пријава кандидата Душке Нешковића потпуна, 
те је у складу са Јавним конкурсом, Комисија 
спровела потребну процедуру која је 
подразумијевала обављање обавезног 
интервјуа и утврђивање Ранг-листе.  
Извјештај о спроведеном поступку по Јавном 
конкурсу са Ранг-листом, Комисија је 
доставила Скупштини општине Лопаре на 
разматрање и коначно одлучивање.   

На основу достављеног извјештаја и 
ранг-листе, Комисија за избор и именовања 
Скупштине општине Лопаре је предложила 
Скупштини општине Лопаре,  да се за 
директора јавне здравствене установе апотека 
''Лопаре'' Лопаре, именује Душка  Нешковић, 
дипломирани фармацеут из Лопара.   

Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници, одржаној 31. марта 2017. године, 
донијела рјешење као у диспозитиву. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је 
коначно и против њега се не може уложити 
жалба. Против овог рјешења се може 
покренути управни спор пред Окружним судом 
у Бијељини у року од 30 дана од дана пријема 
овог рјешења.  
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

 
Број: 01/1-022-1-36/17       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
17. 

На основу члана 18. став 2. Закона о 
систему јавних служби (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 68/07 и 109/12), 
члана 87. став 1. Закона о социјалној заштити 
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 
37/12 и 90/16) и члана 35.  Статута општине 
Лопаре (''Службени гласник општине Лопаре'', 
број: 4/14 и 11/14), Скупштина општине Лопаре 
на 6. сједници одржаној 31.03.2017. године, 
донијела  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. директора Јавне 
установе Центар за социјални рад 

Лопаре 
 

           1. Дејан Марковић из Лопара, 
разрјешава се дужности в.д. директора Јавне 
установе Центар за социјални рад Лопаре. 
           2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено  у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Дејан Марковић, дипломирани правник 
из Лопара именован је за в.д. директора Јавне 
установе Центар за социјални рад Лопаре, 
Одлуком Скупштине општине Лопаре број: 
01/1-022-1/95 од 21.12.2012. године.   
           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници од 10.02.2017. године, донијела 
Одлуку о расписивању Јавног конкурса за 
избор и именовање директора у јавним 
установама чији је оснивач  општина Лопаре. 
На Јавни конкурс за позицију директора Јавне 
установе Центар за социјални рад Лопаре 
достављена је једна (1) пријава, коју је 
разматрала Комисија за спровођење јавних 
конкурса за избор и именовање органа 
управљања јавних установа и предузећа чији 
је  оснивач општина Лопаре  и извјештај о раду 
и ранг листу доставила Комисији за избор и 
именовања Скупштине општине Лопаре.   
           Због напријед наведеног, обзиром да је 
директору истекао четворогодишњи мандат, а 
да је завршен поступак јавне конкуренције за 
избор и именовање директора јавне установе 
Центар за социјални рад Лопаре, потребно је 
разријешити Дејана Марковића дужности в.д.  
директора.  
           На основу напријед наведеног,  
Комисија за избор и именовање је на  сједници 
одржаној 31.03.2017. године, утврдила 
приједлог рјешења о разрјешењу Дејана 
Марковића дужности в.д. директора и 
предложила Скупштини општине Лопаре 
доношење рјешења као у диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници одржаној 31.03.2017. године, 
донијела  рјешење као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против њега се не може уложити жалба, али се 
може покренути управни спор пред Окружним 
судом у Бијељини у року од 30 дана од дана 
пријема овог рјешења. 
 
 
 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-37/17       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
18.   

На основу члана 18. става 3а. Закона о 
систему јавних служби (Службени гласник 
Републике Српске, број: 68/07 и 109/12), члана 
87. став 1. и 4. Закона о социјалној заштити 
(Службени гласник Републике Српске, број: 
37/12) и члана 35. Статута општине Лопаре 
(Службени гласник општине Лопаре, број: 4/14 
и 11/14), Скупштина општине Лопаре на 6. 
сједници одржаној 31.03.2017. године,              
д о н о с и  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавне установе  
Центар за социјални рад Лопаре 

 
           Дејан Марковић, дипломирани правник 
из Лопара именује се за директора Јавне 
установе Центар за социјални рад Лопаре, на 
период од четири (4) године. 
           Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у  Службеном 
гласнику општине Лопаре.  
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници, 10.02.2017. године, донијела Одлуку 
о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање директора јавних установа чији је 
оснивач општина  Лопаре на период од 4 
(четири) године. Јавни конкурс је, у складу са 
Одлуком објављен у дневном листу ''Глас 
Српске'' дана 01.03.2017. године и Службеном 
гласнику Републике Српске број 19/17 од 
27.02.2017. године. Јавни конкурс је био 
отворен закључно са даном 16.03.2017. 
године.   
           Поступак по Јавном конкурсу спровела 
је Комисија за  спровођење поступка по јавним 
конкурсима  за избор и  именовање органа 
управљања јавних установа и предузећа чији 
је оснивач општина Лопаре именована 
рјешењем Скупштине општине Лопаре, број: 
01/1-022-1-11/17 од 10.02.2017. године.  
Пријаву на Јавни конкурс под бројем I тачка 1., 
односно  за директора Центра за социјални 
рад Лопаре у року је доставио само један 
кандидат и то: Дејан Марковић из Лопара. 
Након разматрања достављене пријаве и 
документације, Комисија је закључила да је 
пријава кандидата Дејана Марковића потпуна, 
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те је у складу са Јавним конкурсом, Комисија 
спровела потребну процедуру која је 
подразумијевала обављање обавезног 
интервјуа и утврђивање Ранг-листе.  
           Извјештај о спроведеном поступку по 
Јавном конкурсу са Ранг-листом, Комисија је 
доставила Скупштини општине Лопаре на 
разматрање и коначно одлучивање.   
           На основу достављеног извјештаја и 
ранг-листе, Комисија за избор и именовања 
Скупштине општине Лопаре је предложила 
Скупштини општине да се за директора јавне 
установе Центар за социјални рад Лопаре 
именује Дејан Марковић, дипломирани правник 
из Лопара. 
           Скупштина општине Лопаре на 6. 
сједници одржаној 31. марта 2017. године, 
донијела је Рјешење као у диспозитиву. 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против њега се не може уложити жалба. 
Против овог рјешења се може покренути 
управни спор пред Окружним судом у 
Бијељини у року од 30 дана од дана пријема 
овог рјешења.  
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

 
Број: 01/1-022-1-38/17        ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
19.                   

На основу члана 18. став 2. Закона о 
систему јавних служби (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 68/07 и 109/12), 
члана 81. Закона о предшколском 
образововању и васпитању (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 79/15) и 
члана 35.  Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
4/14 и 11/14), Скупштина општине Лопаре на 6. 
сједници одржаној 31.03.2017. године, 
донијела  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора Јавне установе  
Дјечији вртић ''Лопаре''  Лопаре 

 
 

           1. Даниела Цвијановић из Лопара, 
разрјешава се дужности директора Јавне 
установе Дјечији вртић ''Лопаре'' Лопаре. 
           2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено  у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Даниела Цвијановић,  дипломирани 
васпитач из Лопара, именована је за 
директора Јавне установе Дјечији вртић 
''Лопаре''  Лопаре, Одлуком Скупштине 
општине Лопаре број: 01/1-022-32/13 од 
22.03.2012. године.   
           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници од 10.02.2017. године, донијела 
Одлуку о расписивању Јавног конкурса за 
избор и именовање директора у јавним 
установама чији је оснивач  општина Лопаре. 
На Јавни конкурс за позицију директора Јавне 
установе Дјечији вртић ''Лопаре'' Лопаре,  
достављене су двије (2) пријаве, које је 
разматрала Комисија за спровођење јавних 
конкурса за избор и именовање органа 
управљања јавних установа и предузећа чији 
је  оснивач општина Лопаре  и извјештај о раду 
и ранг листу доставила Комисији за избор и 
именовања Скупштине општине Лопаре.   
           Због напријед наведеног, обзиром да је 
директору истекао четворогодишњи мандат, а 
да је завршен поступак јавне конкуренције за 
избор и именовање директора јавне установе 
Дјечији вртић ''Лопаре'' Лопаре, потребно је 
разријешити Даниелу Цвијановић дужности 
директора.  
           На основу напријед наведеног,  
Комисија за избор и именовање је на  сједници 
одржаној 31.03.2017. године, утврдила 
приједлог рјешења о разрјешењу Даниеле 
Цвијановић  дужности директора и предложила 
Скупштини општине Лопаре доношење 
рјешења као у диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници одржаној 31.03.2017. године, 
донијела  рјешење као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против њега се не може уложити жалба, али се 
може покренути управни спор пред Окружним 
судом у Бијељини у року од 30 дана од дана 
пријема овог рјешења. 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-39/17       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
20. 

На основу члана 18. став 3а. Закона о 
систему јавних служби (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 68/07 и 109/12), 
члана 81. став Закона о предшколском 
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образововању и васпитању (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 79/15) и 
члана 35. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14), 
Скупштина општине Лопаре на 6. сједници 
одржаној 31.03.2017. године, донијела  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавне установе 
 Дјечији вртић ''Лопаре''  Лопаре 

 
            Даниела Цвијановић из Лопара, именује  
се за директора Јавне установе Дјечији вртић 
''Лопаре'' Лопаре на период од четири (4) 
године. 

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

О б р а з л о ж е њ е: 
 

Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници 10.02.2017. године, донијела Одлуку 
о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање директора јавних установа чији је 
оснивач општина Лопаре,  на период од 4 
(четири) године. Јавни конкурс је, у складу са 
Одлуком, објављен у дневном листу ''Глас 
Српске'' дана 01.03.2017. године и ''Службеном 
гласнику Републике Српске'', број 19/17 од 
27.02.2017. године. Јавни конкурс је био 
отворен, закључно са даном 16.03.2017. 
године.   

Поступак по Јавном конкурсу спровела 
је Комисија за  спровођење поступка по јавним 
конкурсима  за избор и  именовање органа 
управљања јавних установа и предузећа чији 
је оснивач општина Лопаре, именована 
рјешењем Скупштине општине Лопаре, број: 
01/1-022-1-11/17 од 10.02.2017. године. 
Пријаву на Јавни конкурс под бројем I тачка 2., 
односно  за директора јавне установе Дјечији 
вртић ''Лопаре'' Лопаре,  у року су доставила 
два кандидата.   

Након разматрања достављених 
пријава и документације, Комисија је 
закључила да су пријаве кандидата потпуне, те 
је у складу са Јавним конкурсом, Комисија 
спровела потребну процедуру која је 
подразумијевала обављање обавезног 
интервјуа и утврђивање Ранг-листе.  

Извјештај о спроведеном поступку по 
Јавном конкурсу са Ранг-листом, Комисија је 
доставила Скупштини општине Лопаре на 
разматрање и коначно одлучивање.   

На основу достављеног извјештаја и 
ранг-листе, Комисија за избор и именовања 
Скупштине општине Лопаре је предложила 
Скупштини општине Лопаре,  да се за 
директора јавне  установе Дјечији вртић 

''Лопаре'' Лопаре, именује Даниела 
Цвијановић, дипломирани васпитач из Лопара.   

Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници, одржаној 31. марта 2017. године, 
донијела рјешење као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против њега се не може уложити жалба. 
Против овог рјешења се може покренути 
управни спор пред Окружним судом у 
Бијељини у року од 30 дана од дана пријема 
овог рјешења. 
 
 

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

 
Број: 01/1-022-1-40/17         ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 31.03 .2017.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                   
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
21.          

На основу члана 18. став 2. Закона о 
систему јавних служби (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 68/07 и 109/12) и 
члана 35.  Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
4/14 и 11/14), Скупштина општине Лопаре на 6. 
сједници одржаној 31. 03. 2017. године, 
донијела  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу директора Јавне установе 

 Центар за културу и информисање Лопаре 
 

           1. Мирко Стевић из Лопара, разрјешава 
се дужности директора Јавне установе Центар 
за културу и информисање Лопаре. 
           2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено  у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Мирко Стевић, дипломирани економиста 
из Лопара именован је за директора Јавне 
установе Центар за културу и информисање 
Лопаре, Одлуком Скупштине општине Лопаре 
број: 01/1-022-1-34/13 од 22.03.2013. године.   
           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници од 10.02.2017. године, донијела 
Одлуку о расписивању Јавног конкурса за 
избор и именовање директора у јавним 
установама чији је оснивач  општина Лопаре. 
На Јавни конкурс за позицију директора Јавне 
установе Центар за културу и информисање 
Лопаре достављена је једна (1) пријава, коју је 
разматрала Комисија за спровођење јавних 
конкурса за избор и именовање органа 
управљања јавних установа и предузећа чији 
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је  оснивач општина Лопаре  и извјештај о раду 
и ранг листу доставила Комисији за избор и 
именовања Скупштине општине Лопаре.   
           Због напријед наведеног, обзиром да је 
директору истекао четворогодишњи мандат, а 
да је завршен поступак јавне конкуренције за 
избор и именовање директора јавне установе 
Центар за културу и информисање Лопаре., 
потребно је разријешити Мирка Стевића 
дужности директора.  
На основу напријед наведеног,  Комисија за 
избор и именовање је на  сједници одржаној 
31.03.2017. године, утврдила приједлог 
рјешења о разрјешењу Мирка Стевића 
дужности директора и предложила Скупштини 
општине Лопаре доношење рјешења као у 
диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници одржаној 31.03.2017. године, 
донијела  рјешење као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против њега се не може уложити жалба, али се 
може покренути управни спор пред Окружним 
судом у Бијељини у року од 30 дана од дана 
пријема овог рјешења. 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-41/17        ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
22.                    

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 18. става 3а. 
Закона о систему јавних служби (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 68/07 и 
109/12), и члана 35. Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
4/14 и 11/14), Скупштина општине Лопаре на 6. 
сједници одржаној 31.03.2017. године,              
д о н о с и  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Јавне установе  
Центар за културу и информисање Лопаре 

 
Мирко Стевић, дипломирани 

економиста из Лопара именује се за директора 
Јавне установе Центар за културу и 
информисање Лопаре, на период од четири (4) 
године. 
 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у  Службеном 
гласнику општине Лопаре.  
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници, 10.02.2017. године, донијела Одлуку 
о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање директора јавних установа чији је 
оснивач општина  Лопаре на период од 4 
(четири) године. Јавни конкурс је, у складу са 
Одлуком објављен у дневном листу ''Глас 
Српске'' дана 01.03.2017. године и Службеном 
гласнику Републике Српске број 19/17 од 
27.02.2017. године. Јавни конкурс је био 
отворен закључно са даном 16.03.2017. 
године.   
           Поступак по Јавном конкурсу спровела 
је Комисија за  спровођење поступка по јавним 
конкурсима  за избор и  именовање органа 
управљања јавних установа и предузећа чији 
је оснивач општина Лопаре, именована 
рјешењем Скупштине општине Лопаре, број: 
01/1-022-1-11/17 од 10.02.2017. године.  
Пријаву на Јавни конкурс под бројем I тачка 4., 
односно  за директора Центра за културу и 
информисање Лопаре у року је доставио само 
један кандидат и то: Мирко Стевић, 
дипломирани економиста из Лопара. Након 
разматрања достављене пријаве и 
документације, Комисија је закључила да је 
пријава кандидата Мирка Стевића потпуна, те 
је у складу са Јавним конкурсом, Комисија 
спровела потребну процедуру која је 
подразумијевала обављање обавезног 
интервјуа и утврђивање Ранг-листе.  
           Извјештај о спроведеном поступку по 
Јавном конкурсу са Ранг-листом, Комисија је 
доставила Скупштини општине Лопаре на 
разматрање и коначно одлучивање.   
           На основу достављеног извјештаја и 
ранг-листе, Комисија за избор и именовања 
Скупштине општине Лопаре је предложила 
Скупштини општине да се за директора Јавне 
установе Центар за културу и информисање 
Лопаре именује Мирко Стевић, дипломирани 
економиста из Лопара.   
          Скупштина општине Лопаре на 6. 
сједници одржаној 31. марта 2017. године, 
донијела је Рјешење као у диспозитиву. 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против њега се не може уложити жалба. 
Против овог рјешења се може покренути 
управни спор пред Окружним судом у 
Бијељини у року од 30 дана од дана пријема 
овог рјешења.  
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-42/17        ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ              
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
23.                        

На основу члана 18. став 2. Закона о 
систему јавних служби (''Службени гласник 
Републике Српске'', број: 68/07 и 109/12) и 
члана 35.  Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
4/14 и 11/14), Скупштина општине Лопаре на 6. 
сједници одржаној 31. 03. 2017. године, 
донијела  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности директора  
''Туристичке организације општине Лопаре'' 

 
           1. Слободан Симикић из Лопара, 
разрјешава се дужности вршиоца дужности 
директора ''Туристичке организације општине  
Лопаре''. 
           2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено  у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Слободан Симикић, инжењер статистике 
из Лопара именован је за вршиоца дужности 
директора ''Туристичке организације општине  
Лопаре'', Одлуком Скупштине општине Лопаре 
број: 01/1-022-1-22/14 од 28.02.2014. године.   
           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници од 10.02.2017. године, донијела 
Одлуку о расписивању Јавног конкурса за 
избор и именовање директора у јавним 
установама чији је оснивач  општина Лопаре и 
под позицијом 1. за директора Јавне установе 
Центар за социјални рад  Лопаре. На Јавни 
конкурс за избор и именовање директора 
''Туристичке организације општине  Лопаре'', 
достављена је 1 пријава, коју је разматрала 
Комисија за спровођење јавних конкурса за 
избор и именовање органа управљања јавних 
установа и предузећа чији је  оснивач општина 
Лопаре  и извјештај о раду и ранг листу 
доставила Комисији за избор и именовања 
Скупштине општине Лопаре.  Због напријед 
наведеног, обзиром да је директору у смислу 
Закона о министарским владиним и другим 
именовањима истекао мандат,  а да је 
завршен поступак јавне конкуренције за избор 
и именовање директора ''Туристичке 
организације општине  Лопаре'' Лопаре, 
потребно је разријешити Слободана Симикића 

са дужности директора. На основу напријед 
наведеног,  Комисија за избор и именовање је 
на  сједници одржаној 31.03.2017. године, 
утврдила приједлог рјешења о разрјешењу 
Слободана Симикића дужности директора и 
предложила Скупштини општине Лопаре 
доношење рјешења као у диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници одржаној 31.03.2017. године, 
донијела  рјешење као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против њега се не може уложити жалба, али се 
може покренути управни спор пред Окружним 
судом у Бијељини у року од 30 дана од дана 
пријема овог рјешења. 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-43/17        ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
24. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16), члана 18. става 3а. 
Закона о систему јавних служби (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 68/07 и 
109/12), и члана 35. Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
4/14 и 11/14), Скупштина општине Лопаре на 6. 
сједници одржаној 31.03.2017. године,              
д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора „Туристичке 

организације Лопаре“ 
 

Слободан Симикић, инжењер 
статистике из Лопара, именује се за директора 
„Туристичке организације Лопаре“, на период 
од четири (4) године. 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у  Службеном 
гласнику општине Лопаре.  
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници, 10.02.2017. године, донијела Одлуку 
о расписивању Јавног конкурса за избор и 
именовање директора јавних установа чији је 
оснивач општина  Лопаре на период од 4 
(четири) године. Јавни конкурс је, у складу са 
Одлуком објављен у дневном листу ''Глас 
Српске'' дана 01.03.2017. године и Службеном 
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гласнику Републике Српске број 19/17 од 
27.02.2017. године. Јавни конкурс је био 
отворен закључно са даном 16.03.2017. 
године.   
           Поступак по Јавном конкурсу спровела 
је Комисија за  спровођење поступка по јавним 
конкурсима  за избор и  именовање органа 
управљања јавних установа и предузећа чији 
је оснивач општина Лопаре, именована 
рјешењем Скупштине општине Лопаре, број: 
01/1-022-1-11/17 од 10.02.2017. године.  
Пријаву на Јавни конкурс под бројем I тачка 6., 
односно  за директора „Туристичке 
организације Лопаре“ у року је доставио само 
један кандидат и то: Слободан Симикић, 
инжењер статистике из Лопара. Након 
разматрања достављене пријаве и 
документације, Комисија је закључила да је 
пријава кандидата Слободана Симикића 
потпуна, те је у складу са Јавним конкурсом, 
Комисија спровела потребну процедуру која је 
подразумијевала обављање обавезног 
интервјуа и утврђивање Ранг-листе.  
           Извјештај о спроведеном поступку по 
Јавном конкурсу са Ранг-листом, Комисија је 
доставила Скупштини општине Лопаре на 
разматрање и коначно одлучивање.   
           На основу достављеног извјештаја и 
ранг-листе, Комисија за избор и именовања 
Скупштине општине Лопаре је предложила 
Скупштини општине да се за директора 
„Туристичке организације Лопаре“ именује 
Слободан Симикић, инжењер статистике из 
Лопара. 
           Скупштина општине Лопаре на 6. 
сједници одржаној 31. марта 2017. године, 
донијела је Рјешење као у диспозитиву. 
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против њега се не може уложити жалба. 
Против овог рјешења се може покренути 
управни спор пред Окружним судом у 
Бијељини у року од 30 дана од дана пријема 
овог рјешења.  
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Број: 01/1-022-1-44/17        ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
25.        
           На основу члана 16. став 1. Закона о 
систему јавних служби (Службени гласник 
Републике Српске, број: 68/07 и 109/12) и 
члана 35.  Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
4/14 и 11/14 ), Скупштина општине Лопаре на 

6. сједници одржаној 31.03.2017. године,          
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу   Управног одбора 

Јавне здравствене установе  Дом здравља 
''Лопаре'' Лопаре 

 
           1. Разрјешавају се дужности чланови и 
вршиоци дужности чланова Управног одбора 
Јавне здравствене установе Дом здравља 
''Лопаре'' Лопаре: 
 
           - Милан Милићевић из Прибоја, 
вршилац дужности члана,  
           - Раде Васић из Бруснице, члан 
           - Далибор Радић из Бобетина Брда, 
члан 
           - Дражен Остојић из Лопаре, вршилац 
дужности члана,  
           - Перица Зарић из Пушковца, вршилац 
дужности члана. 
 
           2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 10.02. 2017. године, 
донијела Одлуку о расписивању јавног 
конкурса за избор и именовање чланова 
управних и надзорних одбора у јавним 
установама и предузећима чији је оснивач 
општина Лопаре, број: 01/1-022-1-9/17  од 
10.02.2017. године. 
           Обзиром да је поступак јавне 
конкуренције окончан, Комисија за спровођење 
јавних конкурса за избор и именовање органа 
управљања јавних установа и предузећа чији 
је оснивач општина Лопаре је, у складу са 
чланом 16. став 6. Закона о систему јавних 
служби, доставила  Начелнику општине 
Лопаре, Извјештај о спроведеном поступку са 
Ранг-листом, ради утврђивања приједлога 
рјешења о именовању Управног одбора, чиме 
су се стекли услови за разрјешење 
досадашњег Управног одбора ове јавне 
установе. 
           На основу напријед наведеног од стране 
начелнике општине Лопаре, предложено је 
Скупштини општине Лопаре доношење 
рјешења као у диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници одржаној 31. марта 2017. године, 
донијела Рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против истог не може се уложити жалба, али 
се може покренути управни спор пред 
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Окружним судом у Бијељини у року од 30 дана 
од дана достављања овог рјешења.  
 
 

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

 
 

Број: 01/1-022-1-45/17        ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________   
 
26.   
           На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 97/16) и члана 16. став 1. Закона 
о систему јавних служби (Службени гласник 
Републике Српске, број: 68/07 и 109/12), члана 
35.  Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14 ), у 
поступку именовања Управног одбора јавне 
здравствене установе Дом здравља ''Лопаре'' 
Лопаре, Скупштина општине Лопаре на 6. 
сједници одржаној 31.03.2017. године,              
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању  Управног одбора 

Јавне здравствене установе  Дом здравља 
''Лопаре'' Лопаре 

 
За  чланове Управног одбора Јавне 

јавне здравствене установе  Дом здравља 
''Лопаре'' Лопаре, на период од 4 године, 
именују се: 

 
1. Дражен Остојић из Лопара 

             2. Душица Бошковић из Бруснице 
3. Михајло Стојсављевић Бијељине 
4. Раде Васић из Бруснице 
5. Дајана Ристић из Угљевика. 
 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 10.02.2017. године, 
донијела Одлуку о расписивању јавног 
конкурса за избор и именовање чланова 
управних и надзорних одбора у јавним 
установама и предузећима, чији је оснивач 
општина Лопаре, број: 01/1-022-1-9/17  од 
10.02.2017. године. Јавни конкурс је објављен 
у ''Службеном гласник Републике Српске'', 
број:19/17 од 27.02.2017. године и дневном 
листу ''Глас Српске од 03.03.2017. године.  

           Комисија за спровођење јавних конкурса 
за избор и именовање органа управљања 
јавних установа и предузећа чији је оснивач 
општина Лопаре је, у складу са чланом 16. 
став 6. Закона о систему јавних служби, 
спровела поступак избора кандидата и 
доставила  начелнику општине Лопаре, 
Извјештај о спроведеном поступку са Ранг-
листом,  ради утврђивања приједлога рјешења 
о именовању Управног одбора.  
На основу напријед наведеног од стране 
начелника општине Лопаре, предложено је 
Скупштини општине Лопаре доношење 
рјешења као у диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници одржаној 31. марта 2017. године, 
донијела Рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против истог не може се уложити жалба, али 
се може покренути управни спор пред 
Окружним судом у Бијељини у року од 30 дана 
од дана достављања овог рјешења.  
 
 

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

 
Број: 01/1-022-1-46/17      ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                    
                        Миленко Ристић, дипл. ецц,с.р. 
________________________________________ 
 
27.        
           На основу члана 16. став 1. Закона о 
систему јавних служби (Службени гласник 
Републике Српске, број: 68/07 и 109/12) и 
члана 35.  Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
4/14 и 11/14 ), Скупштина општине Лопаре на 
6. сједници одржаној 31.03.2017. године,          
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу Управног одбора  
ЈЗУ Апотека ''Лопаре'' Лопаре 

 
           1. Разрјешавају се дужности чланови  
Управног одбора ЈЗУ Апотека ''Лопаре'' 
Лопаре: 
 
           -  Срђан Лукић из Лопара, члан  
           -  Драгица Стевановић из Прибоја, 
вршилац дужности члана 
           -  Биљана Радић из Пељава, вршилац 
дужности члана 
 
           2. 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: 
 

           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 10.02. 2017. године, 
донијела Одлуку о расписивању јавног 
конкурса за избор и именовање чланова 
управних и надзорних одбора у јавним 
установама и предузећима чији је оснивач 
општина Лопаре, број: 01/1-022-1-9/17  од 
10.02.2017. године. 
           Обзиром да је поступак јавне 
конкуренције окончан, Комисија за спровођење 
јавних конкурса за избор и именовање органа 
управљања јавних установа и предузећа чији 
је оснивач општина Лопаре је, у складу са 
чланом 16. став 6. Закона о систему јавних 
служби, доставила Начелнику општине 
Лопаре, Извјештај о спроведеном поступку са 
Ранг-листом, ради утврђивања приједлога 
рјешења о именовању Управног одбора, чиме 
су се стекли услови за разрјешење 
досадашњег Управног одбора ове јавне 
установе. 
           На основу напријед наведеног од стране 
начелнике општине Лопаре, предложено је 
Скупштини општине Лопаре доношење 
рјешења као у диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници одржаној 31. марта 2017. године, 
донијела Рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против истог не може се уложити жалба, али 
се може покренути управни спор пред 
Окружним судом у Бијељини у року од 30 дана 
од дана достављања овог рјешења.  
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-47/17       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________  
        
28. 
           На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 97/16) и члана 16. став 1. Закона 
о систему јавних служби (Службени гласник 
Републике Српске, број: 68/07 и 109/12), члана 
35.  Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14 ), у 
поступку именовања Управног одбора јавне 
здравствене установе апотека ''Лопаре'' 
Лопаре, Скупштина општине Лопаре на 6. 
сједници одржаној 31.03. 2017. године,             
д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Управног одбора  

Јавне здравствене установе Апотека 
''Лопаре'' Лопаре 

 
За  чланове Управног одбора Јавне 

здравствене установе Апотека ''Лопаре'' 
Лопаре, на период од 4 године, именују се: 

 
1. Далибор Радић из Бобетиног Брда 
2. Стана Петровић из Миросаваца 
3. Зорица Пајкановић из Лопара. 
 
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 је на 5. 
сједници одржаној 10.02.2017. године, 
донијела Одлуку о расписивању јавног 
конкурса за избор и именовање чланова 
управних и надзорних одбора у јавним 
установама и предузећима, чији је оснивач 
општина Лопаре, број: 01/1-022-1-9/17 од 
10.02.2017. године. Јавни конкурс је објављен 
у ''Службеном гласник Републике Српске'', 
број:19/17 од 27.02.2017. године и дневном 
листу ''Глас Српске од 03.03.2017. године.  
           Комисија за спровођење јавних конкурса 
за избор и именовање органа управљања 
јавних установа и предузећа чији је оснивач 
општина Лопаре је, у складу са чланом 16. 
став 6. Закона о систему јавних служби, 
спровела поступак избора кандидата и 
доставила  начелнику општине Лопаре, 
Извјештај о спроведеном поступку са Ранг-
листом,  ради утврђивања приједлога рјешења 
о именовању Управног одбора.  
           На основу напријед наведеног од стране 
начелника општине Лопаре, предложено је 
Скупштини општине Лопаре доношење 
рјешења као у диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници одржаној 31. марта 2017. године, 
донијела Рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против истог не може се уложити жалба, али 
се може покренути управни спор пред 
Окружним судом у Бијељини у року од 30 дана 
од дана достављања овог рјешења.  
 

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

 
Број: 01/1-022-1-48/17       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                      
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________



Страна 21                            Службени гласник општине Лопаре – број 4.                  10.04.2017. 
 

29. 
           На основу члана 16. став 1. Закона о 
систему јавних служби (Службени гласник 
Републике Српске, број: 68/07 и 109/12) и 
члана 35. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14 ), 
Скупштина општине Лопаре на 6. сједници 
одржаној 31.03.2017. године, д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу Управног одбора  
Центра за социјални рад Лопаре 

 
           1. Разрјешавају се дужности чланови 
Управног одбора Центра за социјални рад 
Лопаре: 
 
           - Васлија Обреновић из Лопара  
           - Жељко Симић  из Лопара  
           - Владимир Павловић из Лопара 
  
           2. 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 је на 5. 
сједници одржаној 10.02. 2017. године, 
донијела Одлуку о расписивању јавног 
конкурса за избор и именовање чланова 
управних и надзорних одбора у јавним 
установама и предузећима чији је оснивач 
општина Лопаре, број: 01/1-022-1-9/17  од 
10.02.2017. године. 
           Обзиром да је поступак јавне 
конкуренције окончан, Комисија за спровођење 
јавних конкурса за избор и именовање органа 
управљања јавних установа и предузећа чији 
је оснивач општина Лопаре је, у складу са 
чланом 16. став 6. Закона о систему јавних 
служби, доставила  Начелнику општине 
Лопаре, Извјештај о спроведеном поступку са 
Ранг-листом,  ради утврђивања приједлога 
рјешења о именовању Управног одбора, чиме 
су се стекли услови за разрјешење 
досадашњег Управног одбора ове јавне 
установе. 
           На основу напријед наведеног од стране 
начелнике општине Лопаре, предложено је 
Скупштини општине Лопаре доношење 
рјешења као у диспозитиву. 
 
           Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници одржаној 31. марта 2017. године, 
донијела Рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против истог не може се уложити жалба, али 
се може покренути управни спор пред 

Окружним судом у Бијељини у року од 30 дана 
од дана достављања овог рјешења.  
 

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

 
Број: 01/1-022-1-49/17      ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________  
     
30. 
           На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 97/16) и члана 16. став 1. Закона 
о систему јавних служби (Службени гласник 
Републике Српске, број: 68/07 и 109/12), члана 
35.  Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14 ), у 
поступку именовања Управног одбора Центра 
за социјални рад Лопаре, Скупштина општине 
Лопаре на 6. сједници одржаној 31.03. 2017. 
године, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Управног одбора  
Центра за социјални рад Лопаре 

 
За  чланове Управног одбора Јавне 

установе Центар за социјални рад Лопаре, на 
период од 4 године, именују се: 

 
1. Јовица Томић из Тобута 
2. Гордана Лазић из Лопара 
3. Славица Тодоровић из Тобута. 
 
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 је на 5. 
сједници одржаној 10.02.2017. године, 
донијела Одлуку о расписивању јавног 
конкурса за избор и именовање чланова 
управних и надзорних одбора у јавним 
установама и предузећима, чији је оснивач 
општина Лопаре, број: 01/1-022-1-9/17  од 
10.02.2017. године. Јавни конкурс је објављен 
у ''Службеном гласник Републике Српске'', 
број:19/17 од 27.02.2017. године и дневном 
листу ''Глас Српске од 03.03.2017. године.  
           Комисија за спровођење јавних конкурса 
за избор и именовање органа управљања 
јавних установа и предузећа чији је оснивач 
општина Лопаре је, у складу са чланом 16. 
став 6. Закона о систему јавних служби, 
спровела поступак избора кандидата и 
доставила  начелнику општине Лопаре, 
Извјештај о спроведеном поступку са Ранг-
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листом,  ради утврђивања приједлога рјешења 
о именовању Управног одбора.  
           На основу напријед наведеног од стране 
начелника општине Лопаре, предложено је 
Скупштини општине Лопаре доношење 
рјешења као у диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници одржаној 31. марта 2017. године, 
донијела Рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против истог не може се уложити жалба, али 
се може покренути управни спор пред 
Окружним судом у Бијељини у року од 30 дана 
од дана достављања овог рјешења. 
  
 

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

 
 

Број: 01/1-022-1-50/17       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                            
                        Миленко Ристић, дипл. ецц,с.р. 
________________________________________  
  
31.            
           На основу члана 16. став 1. Закона о 
систему јавних служби (Службени гласник 
Републике Српске, број: 68/07 и 109/12) и 
члана 35. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14 ), 
Скупштина општине Лопаре на 6. сједници 
одржаној 31.03.2017. године, д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу Управног одбора 

Јавне установе Дјечији вртић ''Лопаре''  
Лопаре 

 
           1. Разрјешавају се дужности чланови 
Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић 
''Лопаре''  Лопаре: 
 
           - Милијана Шакотић из Тобута, члан  
           - Ранко Лазић из Лопара, члан  
           - Миле Миловановић из Прибоја, 
вршилац дужности члана. 
 
           2. 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 је на 5. 
сједници одржаној 10.02. 2017. године, 
донијела Одлуку о расписивању јавног 
конкурса за избор и именовање чланова 
управних и надзорних одбора у јавним 

установама и предузећима чији је оснивач 
општина Лопаре, број: 01/1-022-1-9/17  од 
10.02.2017. године. 
           Обзиром да је поступак јавне 
конкуренције окончан, Комисија за спровођење 
јавних конкурса за избор и именовање органа 
управљања јавних установа и предузећа чији 
је оснивач општина Лопаре је, у складу са 
чланом 16. став 6. Закона о систему јавних 
служби, доставила  Начелнику општине 
Лопаре, Извјештај о спроведеном поступку са 
Ранг-листом, ради утврђивања приједлога 
рјешења о именовању Управног одбора, чиме 
су се стекли услови за разрјешење 
досадашњег Управног одбора ове јавне 
установе. 
           На основу напријед наведеног од стране 
начелнике општине Лопаре, предложено је 
Скупштини општине Лопаре доношење 
рјешења као у диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници одржаној 31. марта 2017. године, 
донијела Рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против истог не може се уложити жалба, али 
се може покренути управни спор пред 
Окружним судом у Бијељини у року од 30 дана 
од дана достављања овог рјешења.  
 
 

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

 
Број: 01/1-022-1-51/17       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ           
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
32.   
           На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 97/16) и члана 16. став 1. Закона 
о систему јавних служби (Службени гласник 
Републике Српске, број: 68/07 и 109/12), члана 
35.  Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14 ), у 
поступку именовања Управног одбора јавне 
установе Дјечији вртић ''Лопаре'' Лопаре,  
Скупштина општине Лопаре на 6. сједници, 
одржаној 31.03.2017. године, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Управног одбора 

Јавне установе Дјечији вртић ''Лопаре''  
Лопаре 
  

За  чланове Управног одбора Јавне 
установе Дјечији вртић ''Лопаре''  Лопаре, на 
период од 4 године, именују се: 
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1. Јулија Петровић из Тобута 
2. Ранко Лазић из Лопара 
3. Виолета Новаковић из Лопара. 
 
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 је на 5. 
сједници одржаној 10.02.2017. године, 
донијела Одлуку о расписивању јавног 
конкурса за избор и именовање чланова 
управних и надзорних одбора у јавним 
установама и предузећима, чији је оснивач 
општина Лопаре, број: 01/1-022-1-9/17  од 
10.02.2017. године. Јавни конкурс је објављен 
у ''Службеном гласник Републике Српске'', 
број:19/17 од 27.02.2017. године и дневном 
листу ''Глас Српске од 03.03.2017. године.  
           Комисија за спровођење јавних конкурса 
за избор и именовање органа управљања 
јавних установа и предузећа чији је оснивач 
општина Лопаре је, у складу са чланом 16. 
став 6. Закона о систему јавних служби, 
спровела поступак избора кандидата и 
доставила  начелнику општине Лопаре, 
Извјештај о спроведеном поступку са Ранг-
листом,  ради утврђивања приједлога рјешења 
о именовању Управног одбора.  
           На основу напријед наведеног од стране 
начелника општине Лопаре, предложено је 
Скупштини општине Лопаре доношење 
рјешења као у диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници одржаној 31. марта 2017. године, 
донијела Рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против истог не може се уложити жалба, али 
се може покренути управни спор пред 
Окружним судом у Бијељини у року од 30 дана 
од дана достављања овог рјешења.  
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-52/17       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                    
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
33.  
           На основу члана 16. став 1. Закона о 
систему јавних служби (Службени гласник 
Републике Српске, број: 68/07 и 109/12) и 
члана 35.  Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 

4/14 и 11/14 ), Скупштина општине Лопаре на 
6. сједници одржаној 31.03.2017. године,          
д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу  Управног одбора  

Јавне установе Центар за културу и 
информисање Лопаре 

 
           1. Разрјешавају се дужности чланови 
Јавне установе Центар за културу и 
информисање Лопаре: 
 
           -  Весна Јовић из Прибоја  
           -  Мирко Николић из Лопара  
           -  Војислав Гаврић из Лопара 
  
           2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

            Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 10.02. 2017. године, 
донијела Одлуку о расписивању јавног 
конкурса за избор и именовање чланова 
управних и надзорних одбора у јавним 
установама и предузећима чији је оснивач 
општина Лопаре, број: 01/1-022-1-9/17  од 
10.02.2017. године. 
            Обзиром да је поступак јавне 
конкуренције окончан, Комисија за спровођење 
јавних конкурса за избор и именовање органа 
управљања јавних установа и предузећа чији 
је оснивач општина Лопаре је, у складу са 
чланом 16. став 6. Закона о систему јавних 
служби, доставила  Начелнику општине 
Лопаре, Извјештај о спроведеном поступку са 
Ранг-листом, ради утврђивања приједлога 
рјешења о именовању Управног одбора, чиме 
су се стекли услови за разрјешење 
досадашњег Управног одбора ове јавне 
установе. 
            На основу напријед наведеног од 
стране начелнике општине Лопаре, 
предложено је Скупштини општине Лопаре 
доношење рјешења као у диспозитиву. 
            Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници одржаној 31. марта 2017. године, 
донијела Рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против истог не може се уложити жалба, али 
се може покренути управни спор пред 
Окружним судом у Бијељини у року од 30 дана 
од дана достављања овог рјешења.  
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-53/17       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________   
 
34.           
           На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 97/16) и члана 16. став 1. Закона 
о систему јавних служби (Службени гласник 
Републике Српске, број: 68/07 и 109/12), члана 
35.  Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14 ), у 
поступку именовања управног одбора јавне 
установе Центар за културу и информисање 
Лопаре,  Скупштина општине Лопаре на 6. 
сједници одржаној 31.03. 2017. године, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Управног одбора  

Јавне установе Центар за културу и 
информисање Лопаре 

 
За  чланове Управног одбора Јавне 

установе Центар за културу и информисање 
Лопаре, на период од 4 године, именују се: 

 
           1. Драган Давидовић из Прибоја 
           2. Јовица Јанковић из Јабланице 
           3. Весна Јовић из Прибоја. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 10.02.2017. године, 
донијела Одлуку о расписивању јавног 
конкурса за избор и именовање чланова 
управних и надзорних одбора у јавним 
установама и предузећима, чији је оснивач 
општина Лопаре, број: 01/1-022-1-9/17  од 
10.02.2017. године. Јавни конкурс је објављен 
у ''Службеном гласник Републике Српске'', 
број:19/17 од 27.02.2017. године и дневном 
листу ''Глас Српске од 03.03.2017. године.  
           Комисија за спровођење јавних конкурса 
за избор и именовање органа управљања 
јавних установа и предузећа чији је оснивач 
општина Лопаре је, у складу са чланом 16. 
став 6. Закона о систему јавних служби, 
спровела поступак избора кандидата и 
доставила  начелнику општине Лопаре, 
Извјештај о спроведеном поступку са Ранг-

листом,  ради утврђивања приједлога рјешења 
о именовању Управног одбора.  
           На основу напријед наведеног од стране 
начелника општине Лопаре, предложено је 
Скупштини општине Лопаре доношење 
рјешења као у диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници одржаној 31. марта 2017. године, 
донијела Рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против истог не може се уложити жалба, али 
се може покренути управни спор пред 
Окружним судом у Бијељини у року од 30 дана 
од дана достављања овог рјешења.  
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-54/17       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
_______________________________________
       
35. 
           На основу члана 16. став 1. Закона о 
систему јавних служби (Службени гласник 
Републике Српске, број: 68/07 и 109/12) и 
члана 35. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14 ), 
Скупштина општине Лопаре на 6. сједници 
одржаној 31.03.2017. године, д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу   Управног одбора  

„Туристичке организације општине Лопаре“ 
 
           1. Разрјешавају се вршиоци дужности 
чланова Управног одбора „Туристичке 
организације општине Лопаре'': 
 
           -  Дијана Митровић из Миросаваца,  
           -  Бошко Николић из Прибоја 
           -  Драгица Митрић из Лопара, 
           -  Горица Ристић из Лопаре 
           -  Јасна Максимовић из Јабланице 
  
           2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 10.02. 2017. године, 
донијела Одлуку о расписивању јавног 
конкурса за избор и именовање чланова 
управних и надзорних одбора у јавним 
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установама и предузећима чији је оснивач 
општина Лопаре, број: 01/1-022-1-9/17  од 
10.02.2017. године. 
           Обзиром да је поступак јавне 
конкуренције окончан, Комисија за спровођење 
јавних конкурса за избор и именовање органа 
управљања јавних установа и предузећа чији 
је оснивач општина Лопаре је, у складу са 
чланом 16. став 6. Закона о систему јавних 
служби, доставила  Начелнику општине 
Лопаре, Извјештај о спроведеном поступку са 
Ранг-листом, ради утврђивања приједлога 
рјешења о именовању Управног одбора, чиме 
су се стекли услови за разрјешење 
досадашњег Управног одбора ове јавне 
установе. 
           На основу напријед наведеног од стране 
начелнике општине Лопаре, предложено је 
Скупштини општине Лопаре доношење 
рјешења као у диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници одржаној 31. марта 2017. године, 
донијела Рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против истог не може се уложити жалба, али 
се може покренути управни спор пред 
Окружним судом у Бијељини у року од 30 дана 
од дана достављања овог рјешења.  
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-55/17       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
36.  
           На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 97/16) и члана 16. став 1. Закона 
о систему јавних служби (Службени гласник 
Републике Српске, број: 68/07 и 109/12), члана 
35.  Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14 ), у 
поступку именовања Управног одбора 
Туристичке организације Лопаре, Скупштина 
општине Лопаре на 6. сједници одржаној 
31.03.2017. године, д о н о с и 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању  Управног одбора  
„Туристичке организације општине Лопаре“ 
 

За  чланове Управног одбора 
„Туристичке организације општине Лопаре“, на 
период од 4 године, именују се, 

           1. Крсто Крсмановић из Тобута 
           2. Мирослав Ристић из Мачковца 
           3. Раде Новаковић из Лопара 
           4. Бошко Николић из Прибоја 
           5. Миладин Тришић из Подгоре 
 

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

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 10.02.2017. године, 
донијела Одлуку о расписивању јавног 
конкурса за избор и именовање чланова 
управних и надзорних одбора у јавним 
установама и предузећима, чији је оснивач 
општина Лопаре, број: 01/1-022-1-9/17  од 
10.02.2017. године. Јавни конкурс је објављен 
у ''Службеном гласник Републике Српске'', 
број:19/17 од 27.02.2017. године и дневном 
листу ''Глас Српске од 03.03.2017. године.  
           Комисија за спровођење јавних конкурса 
за избор и именовање органа управљања 
јавних установа и предузећа чији је оснивач 
општина Лопаре је, у складу са чланом 16. 
став 6. Закона о систему јавних служби, 
спровела поступак избора кандидата и 
доставила  начелнику општине Лопаре, 
Извјештај о спроведеном поступку са Ранг-
листом,  ради утврђивања приједлога рјешења 
о именовању Управног одбора.  
На основу напријед наведеног од стране 
начелника општине Лопаре, предложено је 
Скупштини општине Лопаре доношење 
рјешења као у диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници одржаној 31. марта 2017. године, 
донијела Рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против истог не може се уложити жалба, али 
се може покренути управни спор пред 
Окружним судом у Бијељини у року од 30 дана 
од дана достављања овог рјешења.  
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-56/17       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
37. 
           На основу члана 5. став 1. тачка ђ) 
Закона о јавним предузећима (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 75/04 и 
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78/11), члана 18. Статута јавног комуналног 
предузећа ''Чистоћа'' Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број:9/13) и члана 
35.  Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14 ), 
Скупштина општине Лопаре на 6. сједници 
одржаној 31.03.2017. године, д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу Надзорног одбора  

Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа'' 
д.о.о. Лопаре 

 
           1. Разрјешавају се вршиоци дужности 
чланова Надзорног одбора Јавног комуналног  
предузећа ''Чистоћа'' д.о.о. Лопаре: 
 
           -  Горан Гајић из Смиљевца 
           -  Љубо Лукић из Прибоја  
           -  Цвијан Остојић из Бријеста  
 
           2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављено у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 10.02. 2017. године, 
донијела Одлуку о расписивању јавног 
конкурса за избор и именовање чланова 
управних и надзорних одбора у јавним 
установама и предузећима чији је оснивач 
општина Лопаре, број: 01/1-022-1-9/17  од 
10.02.2017. године. 
           Обзиром да је поступак јавне 
конкуренције окончан, Комисија за спровођење 
јавних конкурса за избор и именовање органа 
управљања јавних установа и предузећа чији 
је оснивач општина Лопаре, доставила је  
Комисији за избор и именовања Скупштине 
општине Лопаре, Извјештај о спроведеном 
поступку са Ранг-листом, ради утврђивања 
приједлога рјешења о именовању Надзорног 
одбора, чиме су се стекли услови за 
разрјешење досадашњег Надзорног одбора 
овог  јавног предузећа. 
           На основу напријед наведеног од стране 
Комисије за избор и именовања Скупштине 
општине Лопаре, предложено је Скупштини 
општине Лопаре доношење рјешења као у 
диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници одржаној 31. марта 2017. године, 
донијела Рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против истог не може се уложити жалба, али 
се може покренути управни спор пред 

Окружним судом у Бијељини у року од 30 дана 
од дана достављања овог рјешења.  
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-57/17       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р.  
________________________________________ 
 
38. 
           На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број 97/16) и члана 16. став 1. Закона 
о систему јавних служби (Службени гласник 
Републике Српске, број: 68/07 и 109/12), члана 
35. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 4/14 и 11/14 ), 
Скупштина општине Лопаре на 6. сједници 
одржаној 31.03.2017. године, д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Надзорног одбора  

Јавног комуналног предузећа ''Чистоћа'' 
д.о.о. Лопаре 

 
За  чланове Надзорног одбора Јавног 

комуналног предузећа ''Чистоћа'' д.о.о. Лопаре, 
на период од 4 године, именују се: 

 
             1. Горан Гајић из Смиљевца 
             2. Јагода Крсмановић из Тобута 
             3. Љубо Лукић из Прибоја 
 

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

О б р а з л о ж е њ е: 
 

           Скупштина општине Лопаре је на 5. 
сједници одржаној 10.02.2017. године, 
донијела Одлуку о расписивању јавног 
конкурса за избор и именовање чланова 
управних и надзорних одбора у јавним 
установама и предузећима, чији је оснивач 
општина Лопаре, број: 01/1-022-1-9/17  од 
10.02.2017. године. Јавни конкурс је објављен 
у ''Службеном гласник Републике Српске'', 
број:19/17 од 27.02.2017. године и дневном 
листу ''Глас Српске од 03.03.2017. године.  
           Комисија за спровођење јавних конкурса 
за избор и именовање органа управљања 
јавних установа и предузећа чији је оснивач 
општина Лопаре је, у складу са чланом 16. 
став 6. Закона о систему јавних служби, 
спровела поступак избора кандидата и 
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доставила  начелнику општине Лопаре, 
Извјештај о спроведеном поступку са Ранг-
листом,  ради утврђивања приједлога рјешења 
о именовању Надзорног одбора.  
           На основу напријед наведеног од стране 
начелника општине Лопаре, предложено је 
Скупштини општине Лопаре доношење 
рјешења као у диспозитиву. 
           Скупштина општине Лопаре је на 6. 
сједници одржаној 31. марта 2017. године, 
донијела Рјешење као у диспозитиву.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Ово рјешење је коначно и 
против истог не може се уложити жалба, али 
се може покренути управни спор пред 
Окружним судом у Бијељини у року од 30 дана 
од дана достављања овог рјешења. 
  
 

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

 
Број: 01/1-022-1-58/17        ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
39. 
  
РЕПУБЛИКА СРПСКА   
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Број: 01/1-022-1-59/17 
Датум: 31.03.2017. године  
 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, бр. 97/16), члана 13. Закона о 
приватизацији државних станова (Службени 
гласник Републике Српске, број:118/11, 67/13 и 
60/15), члана 35. Статута општине Лопаре 
(Службени гласник општине Лопаре, бр. 4/14, и 
11/14) и члана 5. Одлуке о становима у својини 
општине Лопаре, Скупштина општине Лопаре,  
на 6. сједници, одржаној 31.03.2017. године, 
донијела  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о додјели стана 

 
1. Митровић (Загорке) Жарку из Лопара, 

додјељује се једнособан стан, 
површине 25,62 м

2, улаз 2, спрат 3,  
стан број 15, у улици Треће мајевичке 
бригаде бр. 42. у стамбеној згради у 
Лопарама изграђеној на к.ч. број 347/8 
уписаној у посједовни лист бр. 709 КО 
Лопаре град, са правом својине 
општине Лопаре у дијелу 1/1, уписаном 
у лист бр. 655 Књиге уложених уговора 

о откупу станова и стамбених зграда у 
катастарској општини Лопаре град.  

2. На основу овог рјешења биће закључен 
уговор о  закупу, након чега ће се 
одобрити откуп стана описаног у 
претходном ставу.  

3. 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 

 
 Рјешењем Министарства рада и 
борачко-инвалидске заштите, број:16-4519/06 
од 26.06.2006. године, Митровић Загорки, 
мајци погинулог борца Митровић Неђељка  из 
Лопара, додијељен је једнособан стан описан у 
диспозитиву овог рјешења. Наведени стан је 
изграђен заједничким средствима 
Министарства рада и борачко-инвалидске 
заштите и општине Лопаре, а рјешењем је 
предвиђено да ће разграничење власничких 
односа бити извршено на бази учешћа у 
изградњи стана. Предметни стан је након 
завршетка судског спора који је вођен између 
општине Лопаре и извођача радова,  укњижен 
као имовина општине Лопаре.   
 Митровић Загорка из Лопара је 
преминула 21.04.2013. године, те је Основни 
суд у Бијељини, у оставинском поступку иза 
умрле Загорке, рјешењем  о наслеђивању број: 
80 0 О 048309 13 О од 02.09.2013. године,  за  
наследника над цјелокупном  имовином умрле,  
прогласио њеног сина Митровић Жарка. 
Предметним рјешењем је обухваћена и 
гарсоњера која по подацима из рјешења 
Министарства рада и борачко-инвалидске 
заштите, одговара стану описаном у 
дипозитиву овог рјешења.  
 Чланом 18. став 1. тачка 1. подтачка 8. 
Закона о локалној самоуправи  (Службени 
гласник Републике Српске, бр. 97/16), 
прописано је да јединице локалне самоуправе 
самостално упављају и располажу имовином 
јединице локалне самоуправе.  Чланом 5. 
Одлуке о становима у својини општине Лопаре 
Општина располаже становима, тако што их 
може отуђити, дати у закуп и дати у откуп по 
одредбама Закона о приватизацији државних 
станова (Службени гласник Републике Српске, 
број: 118/11, 67/13 и 60/15), Закона о државним 
становима на којима не постоји станарско 
право (Службени гласник Републике Српске, 
број: 98/11) и одредбама Закона о стварним 
правима (Службени гласник Републике Српске, 
број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15). Чланом 7. 
став 1.  подтачка 5. исте одлуке, прописано је 
да општина  даје станове у закуп ради 
рјешавања стамбеног питања избјеглих и 
расељених лица и чланова породица 
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погинулих бораца.  
 Како је Митровић Загорки предметни 
стан додијељен рјешењем Министарства рада 
и борачко-инвалидске заштите, број: 16-
4519/06 од 26.06.2006. године, а на основу 
рјешења Основног суда у Бијељини је 
видљиво да је Митровић Жарко наслиједио 
цјелокупну имовину иза умрле мајке Загорке 
Митровић, Скупштина општине је на основу 
горе изнесених чињеница ријешила као у 
диспозитиву. 
 

Против овог рјешења није дозвољена 
жалба, али се може покренути управни спор, 
подношењем тужбе Окружном суду у Бијељини 
у року од 30 дана од дана доношења рјешења.  

 
ДОСТАВЉЕНО:       ПРЕДСЈЕДНИК  
1. Именованом        Миленко Ристић, дипл.ецц. 
2. Одјељење за прост. 
    уређење и стамб.-ком.               
    послове 
3. Одјељење за општу управу 
4. Евиденцији и  
4. А р х и в и 
________________________________________ 
 
40. 
            На основу члана 281. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник 
РС“, број: 127/08, 58/09 и 100/11), члана 5. 
Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 74/04 и 
78/11), члана 35. Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
4/14 и 11/14), члана 18. Статута ЈКП „Чистоћа“ 
д.о.о. Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 9/13), Скупштина општине 
Лопаре у својству Скупштине Јавног 
комуналног предузећа „Чистоћа“ д.о.о. Лопаре, 
на 6. сједници одржаној 31.03.2017. године,             
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о расподјели добити и покрићу губитка  
по годишњем обрачуну за 2016. годину 

 
I 
 

 Остварена добит Јавног комуналног 
предузећа „ЧИСТОЋА“ д.о.о. Лопаре, исказана 
према Годишњем обрачуну пословања за 
пословну 2014. и 2015. годину у износу од 
38.804,26 КМ распоређује се на сљедећи 
начин: 
 
 - 5% у законске обавезне резерве у 
износу од 1.940,22 КМ 
 - за покриће губитка у 2016. год. у 
износу од  29.327,78 КМ 

 - остаје као нераспоређена добит и 
преноси се у пословну 2017. годину у износу 
од  7.536,26 КМ 
 _________________________________ 
        У к у п н о:          38.804,26 КМ 
               

II 
 

 Ова Одлука 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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-60/17       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р.  
________________________________________  
41.                
               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 5. 
Уредбе о давању сагласности на цијене 
одређени производа и услуга (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 11/11), 
Скупштина општине Лопаре на 6. сједници 
одржаној 31.03.2017. године, донијела је  
 

О Д Л У К У  
о давању сагласности на цијене 

комуналних услуга 
 

Члан 1. 
 

               Скупштина општине Лопаре даје 
сагласност на цијене комуналних услуга ЈКП 
''Чистоћа'' д.о.о. Лопаре.  
 

Члан 2. 
 

               Цјеновник комуналних услуга 
примјењиват ће се од 01.04.2017. године.  
 

Члан 3. 
 

               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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-61/17        ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________



Страна 29                            Службени гласник општине Лопаре – број 4.                  10.04.2017. 
 

42. 
 На основу члана 208. став 1. и члана 
207. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, број: 13/02, 87/07 и 
50/10) и члана 11. а у вези са чланом 35. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14), 
Скупштина општине Лопаре на 6. сједници 
одржаној дана 31.03.2017. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 Рјешење о додјели земљишта 
Скупштине општине Лопаре број: 05/1-475-15 
од 03.07.2001. године допуњује се земљишно-
књижним подацима и то: „дио к.ч. број: 
132/18, површине 14 м2, уписана у зк. ул. 
број: 103 к.о. Лабуцка“. 
 
 Ова исправка има правно дејство од 
дана од којег има правно дејство наведено 
рјешење. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Републичкој управи за геодетске и 
имовинско-правне послове Бања Лука, 
Подручна јединица Лопаре се обратио 
Цвјетиновић Момчила Радо из Лопара са 
захтјевом за допуну земљиш но-књижним 
подацима у Рјешењу број: 05/1-475-15 од 
03.07.2001. године. 
 Увидом у предметно рјешење утврђено 
је да је направљена грешка у смислу 
недостатка земљишно-књижних података. 
 Након увида у земљишно-књижну 
евиденцију, као и индентификацију старог и 
новог премјера овај орган је усвојио захтјев, те 
извршио допуну предметног рјешења. 
 
 ПРАВНА ПОУКА: 
 
 Против овог Закључка се не може 
изјавити жалба, али се може покренути 
управни спор пред Окружним судом у 
Бијељини у року од 30 дана од дана њеног 
пријема. 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-62/17       ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ          
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________
       
 
 
 

43. 
            На основу члана 348. став 3. тачка д) 
Закона о стварним правима (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 124/08, 58/09, 
95/11 и 60/15), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16) и члана 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 4/14 и 11/14), Скупштина 
општине Лопаре, на 6. сједници одржаној дана 
31.03.2017. године, д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о продаји непосредном погодбом градског 
грађевинског земљишта у својини општине 

Лопаре 
  

Члан 1. 
 

             Продаје се непосредном погодбом, 
неизграђено градско грађевинско земљиште, 
означено као кч.бр.153/14 звано ''Лука'' 
двориште, површине 65 м

2 
уписано у 

посједовни лист број 212 КО Лопаре град, а 
које по земљишнокњижним подацима одговара 
земљишту означеном као кч.бр. 305/18  звана 
''Задружни дом'' двориште, површине 65 м

2 
уписана у земљишнокњижни извадак број 266 
КО Мачковац. 

Члан 2. 
 

               Земљиште из претходног члана, 
продаје се ради комплетирања грађевинске 
парцеле, непосредном погодбом Ђокић Јови 
из Мачковца, по цијени од 8,00 конвертибилних 
марака по квадратном метру, односно 520,00 
(словима:петстотинадвадесет) конвертибилних 
марака за предметно земљиште. 
 

Члан 3. 
 

               Овлашћује се начелник општине, да 
на основу ове одлуке и прибављеног 
мишљења Правобранилаштва Републике 
Српске, Сједиште замјеника у Бијељини, може 
код овлаштеног нотара закључити уговор о 
продаји земљишта описаног у члану 1. овог 
уговора.  

Члан 4. 
 

               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 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-63/17       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 



Страна 30                            Службени гласник општине Лопаре – број 4.                  10.04.2017. 
 

44. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16),  и члана 35. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 4/14 и 11/14), Скупштина 
општине Лопаре на 6. редовној сједници 
одржаној дана 31.03.2017. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о куповине непокретности у Лопарама 

 од Стевике Тодића из Јабланице 
 
I 

 
Прихвата се понуда Стевике Тодића из 

Јабланице, за продају непокретности – 
грађевинског земљишта општини Лопаре, које 
су означене као кч. бр. 371/13, КО Лопаре град 
у површини од 140 м2, а које по земљишно-
књижним подацима одговара парцели 
означеној као кч. бр. 337/17 КО Козјак у 
површини од 140 м2, са уписаним посједом и 
правом својине у корист Стевике Тодића из 
Јабланице.  

 
II 
 

Земљиште из претходног члана купује 
се по понуђеној  цијени од 19.000,00 (словима: 
деветнаестхиљада) КМ.  
 

III 
 
          Овлашћује се Начелник општине, да на 
основу ове одлуке може код овлаштеног 
нотара закључити уговор о куповини 
земљишта описаног у члану  I ове Одлуке. 

 
IV 
 

          Ова Одлука ступа на снагу одмах и биће  
објављено у „Службеном гласнику општине 
Лопаре“. 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-64/17       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 31.03.2017.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
                                                                              
45. 
 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
97/16), члана 348а. 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) и члана 7. Правилника о 
условима, начину и поступку оснивања права 
грађења на непокретностима у својини 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 8/15), Скупштина општине 
Лопаре на 6. сједници одржаној дана 
31.03.2017. године, д о н о с и 
 

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

Жељка Мићића из Јабланице 
 
I 

 
 Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин оснивања права грађења у корист 
Жељка (Радомир) Мићића из Јабланице, 
члана породице погинулог борца из Лопара, на 
парцели поближе означеној као к.ч. број: 
263/26 зв. „Слатине-њиве“, површине 260 м2, 
уписана у ПЛ. број: 212, к.о. Лопаре град, на 
име Скупштина општине Лопаре, а која 
одговара парцели поближе означеној као к.ч. 
број: 314/12 СП, површине 260 м2, к.о. Козјак, 
уписана у зк. уложак број: 264, са правом 
својине у корист општине Лопаре. 

 
II 

 
 Право грађења из тачке I ове Одлуке 
оснива се ради стамбеног збрињавања Жељка 
Мићића из Јабланице, породице погинулог 
борца из Јабланице. 
 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: 01/1-022-1-65/17      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                    
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46. 
 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16), члана 35. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број: 
4/14 и 11/14), Скупштина општине Лопаре на 6. 
сједници одржаној дана 31.03.2017. године,     
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о прихватању  стручног мишљења – 
урбанистичко техничких услова  

 
I 

 
 Прихвата се стручно мишљење - 
урбанистичко технички услови број: 05/17 од 
28.02.2017. године Цвијетиновић (Момчила) 
Раде, из Лабуцке, за легализацију започете 
изградње индивидуалног стамбено-пословног 
објекта (изведено сутерен и приземље – 
пословни дио; поанирано поткровље – 
стамбени дио) у Лопарама на земљишту к.ч. 
број: 584/45 зв „Лука“ К.О. Лопаре град, а који 
су урађени од стране ЈП “Дирекције за 
изградњу и развој града” Бијељина. 
 Са наведеним Стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима накнадно ће 
се извршити усклађивање Регулационог плана 
града Лопаре. 

 
II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
о дана доношења и 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:  01/1-022-1-66/17     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
                        
47. 
 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16), члана 35. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број 
4/14 и 11/14), Скупштина општине Лопаре на 6. 
сједници одржаној дана 31.03.2017. године,     
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о прихватању  стручног мишљења – 
урбанистичко техничких услова  

 
 

I 
 
 Прихвата се стручно мишљење - 
урбанистичко технички услови број: 58/17 од 
03.03.2017. године Јекић (Драго) Бранка, из 
Лопара, за легализацију изграђеног  
индивидуалног стамбеног објекта у Лопарама 
на земљишту к.ч. број: 535/1 зв „Башта“ К.О. 
Лопаре град, а који су урађени од стране ЈП 
“Дирекције за изградњу и развој града” 
Бијељина. 
 Са наведеним Стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима накнадно ће 
се извршити усклађивање Регулационог плана 
града Лопаре. 

 
II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана доношења и 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:  01/1-022-1-67/17     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 31.03.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
                         
48. 

На основу члана 64. став 1. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16) и члана 60. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, бр. 4/14 и 11/14), Начелник општине 
Лопаре, д о н о с и 

 
П Л А Н 

ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
I 

Овим Планом запошљавања у Општинској 
управи Општине Лопаре за 2017. годину (у даљем 
тексту: План) утврђује се стварно стање 
попуњености радних мјеста, број непопуњених 
радних мјеста у складу са Правилником о 
организацији и систематизацији радних мјеста у 
Општинској управи општине Лопаре („Службени 
гласник општине Лопаре“, бр. 4/15, 1/16, 5/16, 7/16, 
9/16 и 1/17), те потребан број службеника, техничких 
и помоћних радника на неодређено вријеме и 
приправника са потребном стручном спремом. 

 
План се доноси на основу приједлога  

руководиоца организационих јединица водећи 
рачуна о потребама за недостајућим кадровима у 
организационим јединицама и расположивим 
финасијским средствима у складу са Одлуком о 
буџету општине Лопаре за 2017. годину („Службени 



Страна 32                            Службени гласник општине Лопаре – број 4.                  10.04.2017. 
 

гласник општине Лопаре“, бр. 12/16). 
 

II 
Утврђује се стварно стање попуњености 

радних мјеста и број непопуњених радних мјеста на 
дан 20.01.2017. године, те планира потребан број 
службеника и намјештеника за пријем у радни однос 
на неодређено вријеме у 2017. години како слиједи: 
 
 
Организац. 
јединица 

Стварно 
стање 
попуњ. 
радних 
мјеста 

Непопуњен
арадна 
мјеста 

Планир. 
бр.служб. 
технич. и 
помоћ. 
радника на 
неодређ.ври
јеме 

Одјељење 
за општу 
управу 

 
17 

 
2 

 
2 

Одјељење 
за привред. 
и друштв. 
дјелат. 

 
8 

 
1 

 
1 

Одјељење 
за прост. 
уређење и 
стамб.-ком. 
послове  

 
 

6 

 
 
- 

 
 
- 

Одјељење 
за финанс. 

 
7 

 
- 

 
- 

Стручна 
служба 
СО-е  

 
3 

 
- 

 
- 

Кабинет 
Начелника 
општине 

 
5 

 
2 

 
2 

Одсјек за 
инспекц. 
послове 

 
3 

 
1 

 
1 

Одсјек за 
заједничке 
послове 

 
14 

 
2 

 
2 

Територија
лна 
ватрогасна 
јединица 

 
14 

 
1 

 
1 

 
УКУПНО 

 
77 

 
8 

 
8 

 
 

III 
У погледу приправника планиран је пријем 

10 (десет) приправника са високом стручном 
спремом. 
 

IV 
У измјењеним околностима и потребама за 

пријем у радни однос нових службеника, помоћних и 
техничких радника и приправника, а на основу 
Правилника о организацији и систематизацији 
радних мјеста у Општинској управи општине Лопаре 
и Одлуке о буџету општине Лопаре за 2017. годину, 
донијет ће се измјене и допуне Плана.  
 

V 
Овај План 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 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

Н а ч е л н и к 
 

 
Број: 02/1-014-5/17         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Лопаре, 20.01.2017.            Др Радо Савић, с.р. 
____________________________________________
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