
 
                                                                          
                                                                                   

                                        

 

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЛОПАРЕ 
Тел/Факс:055/650-304 

е-mail: lopareso@teol.net 

ГОДИНА 
2017. 

 
Број: 7/17 

    03.05.2017. 

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

 
1.  
 На основу члана  41. 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 7.  сједници, одржаној  
25.04.2017. године, д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о утврђивању права на одборнички додатак 

одборника Скупштине општине Лопаре 
 

Члан 1. 
 
 Одборници Скупштине општине 
Лопаре, за извршавање дужности утврђених 
законом, Статутом општине, Пословником о 
раду и другим актима које доноси Скупштина 
општине, остварују право на одборнички 
додатак. 

 
Члан 2. 

 
 Право на одборнички додатак, 
одборници Скупштине општине остварују у 
висини до 50% просјечне нето плате 
исплаћене у Општинској управи Лопаре за 
2016. годину, не укључујући плате 
функционера. 

 
Члан 3. 

 
 Право на одборнички додје се на 

мјесечном нивоу у висини од 335,00 КМ, 
почевши од маја 2017. године. 

 
Члан 4. 

 
 Одборник који неоправдано изостане 
са сједнице Скупштине општине, или који буде 
удаљен са сједнице, губи право на исплату 
одборничког додатка за мјесец у коме је 
одржана сједница којој није присуствовао или 
са које је удаљен. 

 
Члан 5. 

 
 Рјешење о губитку права на исплату 
одборничког додатка доноси Скупштина 
општине. 

 
Члан 6. 

 
 Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о висини одборничке 
накнаде одборницима Скупштине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
10/15). 
 

Члан 7. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лопаре“. 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-70/17         ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 25.04.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
      
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
2. 
           На основу члана 95. став 1. тачка г) 
Закона о  средњем образовању и васпитању 
(Службени гласник Републике Српске, број: 
74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), члана 35. 
Статута општине Лопаре (Службени гласник 
општине Лопаре, број: 4/14 и 11/14), и чланом 
7. Правилника о избору и раду школског 
одбора (Службени гласник Републике Српске, 
број: 07/09, 12/09, 46/09 и 69/13), Скупштина 
општине Лопаре на 7. сједници одржаној       
25.04.2017. године, донијела је  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору кандидата за члана школског 

одбора јавне установе 
Средњошколски центар ''Вук Караџић'' 

Лопаре 
 

За члана школског одбора јавне 
установе Средњошколски центар ''Вук 
Караџић'' Лопаре, испред општине Лопаре, 
бира се Микезарија Ђокић из Мачковца. 

Ово рјешење доставити Министарству 
просвјете и културе Републике Српске на 
даљи поступак именовања чланова школског 
одбора.  

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 Одлуком 
број: 01/1-022-1-19/13 од 22.03.2013. године, 
изабрала члана Школског одбора јавне 
установе Средњошколски центар ''Вук 
Караџић'' Лопаре. Јавна установа Средњошко-
лски центар ''Вук Караџић'' Лопаре, упутила је 
Скупштини општине Лопаре, допис број: 212/17 
од 05.04.2017. године,  којим тражи да 
Скупштина општина Лопаре, у складу са 
Правилником о избору и раду Школског 
одбора, изврши избор једног члана Школског 
одбора испред јединице локалне самоуправе.  

Чланом 95. став 1. тачка г) Закона о 
средњем образовању и васпитању, прописано 
је да школски одбор има седам чланова које за 
јавне школе у име оснивача именује 
Министарство за просвјету и културу 

Републике Српске од којих једног члана 
школског одбора именује на приједлог локалне 
заједнице. Чланом 7. Правилника о избору и 
раду школског одбора прописано је да избор 
једног члана у име јединице локалне 
самоуправе, односно града врши Скупштина 
општине, односно Скупштина града. 

На основу напријед наведеног, 
Комисија за избор и именовање Скупштине 
општине Лопаре је на 7. сједници одржаној 25. 
априла 2017. године, разматрала захтјев јавне 
установе Средњошколски центар ''Вук 
Караџић'' Лопаре и након разматрања 
утврдила Приједлог рјешења као у 
диспозитиву и предложила Скупштини 
општине доношење истог. 

Скупштина општине Лопаре је на 7. 
сједници одржаној 25. априла 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: 01/1-022-1-71/17      ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 25.04.2017.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                             
          Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 

________________________________________ 
 
3.  
          На основу члана 125. став 2. тачка г) 
Закона о основном образовању и васпитању 
(Службени гласник Републике Српске, број: 
74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), члана 35. Статута 
општине Лопаре (Службени гласник општине 
Лопаре, број: 4/14 и 11/14), и чланом 7. 
Правилника о избору и раду школског одбора 
(Службени гласник Републике Српске, број: 
07/09, 37/09 и 65/13), Скупштина општине 
Лопаре на 7. сједници одржаној 25.04.2017. 
године, донијела је     
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору кандидата за члана школског 

одбора јавне установе 
Основна школа ''Вељко Чубриловић'' 

Прибој 
 

За члана школског одбора јавне 
установе Основне школе ''Вељко Чубриловић'' 
Прибој испред општине Лопаре, бира се 
Бранко Илић из Прибоја.          

Ово рјешење доставити Министарству 
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просвјете и културе Републике Српске на 
даљи поступак именовања чланова школског 
одбора. 

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 Одлуком 
број: 01/1-022-1-23/13 од 22.03.2013. године, 
изабрала члана Школског одбора Основне 
школе ''Вељко Чубриловић'' Прибој. Основна 
Школа ''Вељко Чубриловић'' Прибој, упутила је 
Скупштини општине Лопаре, допис број: 47/17 
од 28.02.2017. године,  којим тражи да 
Скупштина општина Лопаре, у складу са 
Правилником о избору и раду Школског 
одбора, изврши избор једног члана Школског 
одбора испред јединице локалне самоуправе.  

Чланом 125. став 2. тачка г) Закона о 
основном образовању и васпитању, прописано 
је да школски одбор има седам чланова које за 
јавне школе у име оснивача именује 
Министарство за просвјету и културу 
Републике Српске од којих једног члана 
школског одбора именује на приједлог локалне 
заједнице. Чланом 7. Правилника о избору и 
раду школског одбора прописано је да избор 
једног члана у име јединице локалне 
самоуправе, односно града врши Скупштина 
општине, односно Скупштина града. 

На основу напријед наведеног, 
Комисија за избор и именовање Скупштине 
општине Лопаре је на 7. сједници одржаној 25. 
априла 2017. године, разматрала захтјев 
Основне школе ''Вељко Чубриловић'' Прибој  и 
након разматрања утврдила Приједлог 
рјешења као у диспозитиву и предложила 
Скупштини општине доношење истог. 

Скупштина општине Лопаре је на 7. 
сједници одржаној 25. априла 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: 01/1-022-1-72/17        ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 25.04.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
      
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 

4. 
           На основу члана 125. став 2. тачка г) 
Закона о основном образовању и васпитању 
(Службени гласник Републике Српске, број: 
74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), члана 35. Статута 
општине Лопаре (Службени гласник општине 
Лопаре, број: 4/14 и 11/14), и чланом 7. 
Правилника о избору и раду школског одбора 
(Службени гласник Републике Српске, број: 
07/09, 37/09 и 65/13), Скупштина општине 
Лопаре на 7. сједници одржаној 25.04.2017. 
године, донијела је  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору кандидата за члана школског 

одбора јавне установе 
Основна школа ''Свети Сава'' Лопаре 

 
За члана школског одбора јавне 

установе Основне школе ''Свети Сава'' Лопаре, 
испред општине Лопаре, бира се Горица 
Радовановић из Прибоја. 

Ово рјешење доставити Министарству 
просвјете и културе Републике Српске на 
даљи поступак именовања чланова школског 
одбора. 

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 Одлуком 
број: 01/1-022-1-57/15 од 18.09.2015. године, 
изабрала члана Школског одбора Основне 
школе ''Свети Сава'' Лопаре.  У складу са 
Законом о основном образовању и васпитању, 
Министарство просвјете и културе Републике 
Српске, расписало је јавни позив за 
именовање чланова школских одбора 
основних и средњих школа у Републици 
Српској.  

Чланом 125. став 2. тачка г) Закона о 
основном образовању и васпитању, прописано 
је да школски одбор има седам чланова које за 
јавне школе у име оснивача именује 
Министарство за просвјету и културу 
Републике Српске од којих једног члана 
школског одбора именује на приједлог локалне 
заједнице. Чланом 7. Правилника о избору и 
раду школског одбора прописано је да избор 
једног члана у име јединице локалне 
самоуправе, односно града врши Скупштина 
општине, односно Скупштина града. 

На основу напријед наведеног, 
Комисија за избор и именовање Скупштине 
општине Лопаре је на 7. сједници одржаној 25. 
априла 2017. године, утврдила Приједлог 
рјешења као у диспозитиву и предложила 
Скупштини општине доношење истог. 
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Скупштина општине Лопаре је на 7. 
сједници одржаној 25. априла 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: 01/1-022-1-73/17        ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 25.04.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
      
            Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
5.  
            На основу члана 125. став 2. тачка г) 
Закона о основном образовању и васпитању 
(Службени гласник Републике Српске, број: 
74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), члана 35. Статута 
општине Лопаре (Службени гласник општине 
Лопаре, број: 4/14 и 11/14), и чланом 7. 
Правилника о избору и раду школског одбора 
(Службени гласник Републике Српске, број: 
07/09, 37/09 и 65/13), Скупштина општине 
Лопаре на 7. сједници одржаној 25.04.2017. 
године, донијела је  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору кандидата за члана школског 
одбора јавне установе Основна школа 

''Доситеј Обрадовић'' Корај  
 

За члана школског одбора јавне 
установе Основне школе ''Доситеј Обрадовић'' 
Корај, испред општине Лопаре, бира се Стана 
Петровић из Миросаваца. 

Ово рјешење доставити Министарству 
просвјете и културе Републике Српске на 
даљи поступак именовања чланова школског 
одбора. 

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 Одлуком 
број: 01/1-022-1-25/13 од 22.03.2013. године, 
изабрала члана Школског одбора Основне 
школе ''Доситеј Обрадовић'' Корај. У складу са 
Законом о основном образовању и васпитању, 
Министарство просвјете и културе Републике 
Српске, расписало је јавни позив за 

именовање чланова школских одбора 
основних и средњих школа у Републици 
Српској.  

Чланом 125. став 2. тачка г) Закона о 
основном образовању и васпитању, прописано 
је да школски одбор има седам чланова које за 
јавне школе у име оснивача именује 
Министарство за просвјету и културу 
Републике Српске од којих једног члана 
школског одбора именује на приједлог локалне 
заједнице. Чланом 7. Правилника о избору и 
раду школског одбора прописано је да избор 
једног члана у име јединице локалне 
самоуправе, односно града врши Скупштина 
општине, односно Скупштина града. 

На основу напријед наведеног, 
Комисија за избор и именовање Скупштине 
општине Лопаре је на 7. сједници одржаној 25. 
априла 2017. године, утврдила Приједлог 
рјешења као у диспозитиву и предложила 
Скупштини општине доношење истог. 

Скупштина општине Лопаре је на 7. 
сједници одржаној 25. априла 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: 01/1-022-1-74/17      ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 25.04.2017.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
      
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
6.  

На основу члана 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 7. сједници 
одржаној 25. 04. 2017. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о губитку статуса јавног добра 

 
Члан 1. 

 
Утврђује се да су изгубиле статус 

јавног добра, непокретности означене као:  
1. к.п. број 117 СП исказ I површине 950 

м
2, уписана у земљишнокњижни уложак број: 

547 КО Лабуцка, 
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2. к.п. број 165/18 СП исказ I површине 
3226 м2, уписана у земљишнокњижни уложак 
број: 547 КО Лабуцка.  

Наведене непокретности одговарају 
дијелу непокретности означених као к.п. број 
750/1 и к.п. број 750/2, уписане у посједовни 
лист број 254 КО Лопаре град, на име 
Предузећа за производњу и промет радијатора 
и термичких уређаја ''Термал'' а.д. са п.о. 
Лопаре – у стечају, са дијелом 1/1.  

 
Члан 2. 

 
Републичка управа за геодетске и 

имовинско-правне послове, Подручна јединица 
Лопаре, извршиће брисање уписа  некретнина 
из члана 1. ове одлуке као јавног добра. 
 

Члан 3. 
 

Некретнине из члана 1. ове одлуке у 
катастарској евиденцији Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове, 
Подручна јединица Лопаре, остаће уписане на 
име досадашњег посједника,  а у 
земљишнокњижној евиденцији биће уписане 
као својина Општине Лопаре, са  дијелом 1/1.  

 
Члан 4. 

 
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: 01/1-022-1-75/17       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 25.04.2017.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                         
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
7. 
 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 7. 
сједници одржаној дана 25.042017. 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: 76/17 од 
01.03.2017. са измјенама од 07.04.2017. 
године, за комплетирање грађевинске парцеле 
у Лопарама на земљишту к.ч. број: 263/21 зв 
„Слатина“ К.О. Лопаре град, насталe 
цијепањем грађевинске працеле к.ч. бр. 263/1 
КО Лопаре град, а који су урађени од стране 
ЈП “Дирекције за изградњу и развој града” 
Бијељина. 
 

II 
 

 Са наведеним Стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима накнадно ће 
се извршити усклађивање Регулационог плана 
града Лопаре. 

 
III 
 

 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: 01/1-022-1-76/17      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 25.04.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
8. 
           На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) члана 348a. Закона о 
стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“ број:124/08, 58/09, 95/11 и 
60/15),  члана 35. Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број 
4/14 и 11/14),  и члана 7. Правилника  o 
условима, начину и поступку оснивања права 
грађења на непокретностима у својини 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број 8/15) , Скупштина општине 
Лопаре на 7. сједници одржаној дана 
25.04.2017. године,  д о н о с и 
 

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

Алмира Адемовића из Кораја 
 
I 
 

Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин оснивања права грађења у корист 
Адемовић (Касим) Алмира из Кораја, на 
парцели поближе означеној као к.ч. бр. 9/3 зв. 
''Поповача'', површине 450 м2, уписана у ПЛ. 
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бр. 781, К.О. Корај 2, на име Општина Лопаре, 
а која одговара парцели поближе означеној 
као к.ч. бр. 1796/4 СП, звана ''Ахмина нјива'', 
површине 450 м2, К.О. Корај, уписана у зк. 
уложак бр. 637, са правом својине у корист 
општине Лопаре. 

 
II 
 

Право грађења из тачке I ове Одлуке 
оснива се  ради отклањања последица 
елементарних непогода и стамбеног 
збрињавања Алмира Адемовића.  

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: 01/1-022-1-77/17        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 25.04.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
9.                                                                                                                                                            
            На основу члана 39. став 2. тачка 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 
3., 5., 12., 13., 15., 16., 18. став 1. и 2. и члана 
19. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07 и 102/12), члана 8. став 1., 87. став.1. и 
2., 88., 100. став 1.,101., 132. став 1., 133., 134. 
и 135. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 37/12 и 
90/16), члана 3. и 4. Закона о класификацији 
дјелатности Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 66/13), 
Уредбе о класификацији дјелатности у 
Републици Српској, ПОДРУЧЈЕ Q-

ДЈЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И 
СОЦИЈАЛНОГ РАДА („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 8/14) и члана 35. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
Општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14) 
Скупштина општине Лопаре на 7. сједници 
одржаној дана 25.04.2017. године, д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
о оснивању Центра за социјални рад 

Лопаре 
 

Члан 1.  
 

 Овом Одлуком оснива се Центар за 
социјални рад Лопаре (у даљем тексту: 
Центар) као јавна установа за обављање 
дјелатности из области социјалне, дјечије и 
породично – правне заштите, социјалног рада 
и других послова утврђених законом и другим 
прописима. 
   
 Сједиште Центра је у Лопарама, улица 
Цара Душана број 130. 
 

Члан 2. 
 

             У спровођењу дјелатности социјалне 
заштите и социјаног рада Центар врши јавна 
овлашћења: 
 
 88- Дјелатности социјалног рада без 
смјештаја 
 a) пружа прву стручну помоћ 
грађанима,  
             б) рјешава у првом степену о 
остваривању права утврђених  законом  и 
одлукама о проширеним правима у јединицама 
локалне самоуправе,  
             в) рјешава у првом степену о 
остваривању права из области дјечије 
заштите, 
              г) рјешава у првом степену о 
остваривању права из области породично-
правне заштите и старатељства,  
              д) ради на спровођењу мјера према 
малољетним лицима у кривичном  
поступку,  
              ђ) пружа социјалне услуге у поступку 
рјешавања о правима из области социјалне 
заштите, 
              е) врши надзор над хранитељским 
породицама,  
              ж) води евиденцију и документацију о 
правима, пруженим услугама и  
предузетим мјерама у оквиру своје дјелатности 
и издаје увјерења на основу евиденције и 
              з) врши исплату новчаних права 
утврђених  законом и другим прописима и 
општим актима. 
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              Осим послова из става 1. овог члана, 
Центар обавља и стручне послове у 
спровођењу социјалне заштите и социјалног 
рада, породичне и дјечје заштите, и то:  
 
               88.1 и 88.9.- Дјелатности социјалног 
рад без смјештаја за старија лица и лица са 
инвалидитетом и остале дјелатности 
социјалног рада без смјештаја, д.н. 
               а) открива и прати социјалне потребе 
грађана и проблеме у области  
социјалне заштите,  
               б) предлаже и предузима мјере у 
рјешавању социјалних потреба грађана и 
прати њихово извршење, 
               в) предлаже мјере за унапређивање 
социјалне заштите и планирање развоја 
система социјалне заштите у локалним 
заједницама, организује и спроводи 
одговарајуће облике социјал е и дјечје заштите 
и непосредно пружа социјалне услуге,  
               г) прати стање у области дјечје и 
породично-правне заштите, покреће 
иницијативе и предлаже мјере за 
унапређивање система дјечје и породичне 
заштите,  
               д) развија и унапређује превентивне 
активности које доприносе спречавању и 
сузбијању социјанних проблема,  
              ђ) пружа дијагностичке услуге, 
спроводи одговарајући третман, савјетодав не, 
терапијске услуге и стручну помоћ 
корисницима,  
              е) подстиче, организује и координира 
професионални и добровољни рад у области 
социјалне заштите,  
              ж) ради на развоју разноврсних 
модела збрињавања корисника у заједници и 
социјалних услуга у складу са потребама 
корисника, развија социјални рад у заједници,  
               з) пружа услуге помоћи и његе у кући, 
дневног збрињавања и прихватилишта,  
               и) подстиче и развија самопомоћ, 
добровољни рад, међу људску солидарност, 
добротворне и хуманитарне дјелатности, 
                ј) обавља послове савјетовалишта за 
проблеме брака и породице, васпитања дјеце, 
усвојења, односа родитеља и дјеце, 
               к) обавља аналитичко-истраживачке 
послове у локалним заједницама и 
              л) обавља и друге послове утврђене 
законом и одлукама јединице локалне 
самоуправе. 
   

Члан 3. 
 

    За почетак рада Центра обезбјеђен је 
пословни простор у улици Цара  Душана број 
130. који се састоји од 9 канцеларија, 3 мокра 
чвора, 2 ходника, архива, кухиња и једна 
кнцеларија (котловница) у укупној површини 

150,51 m2 у, као и путничковозило. 
 

Члан 4. 
 

 Средства за рад Центра обезбјеђују се 
из буџета општине Лопаре и Владе Републике 
Српске у складу са Законом о социјалној 
заштити. 
 

Члан 5. 
 

   Органи управљања у Центру су: управни 
одбор и директор. 

 
Члан 6. 

 
 Управни одбор именује и разрјешава 
Скупштина општине Лопаре (у даљем тексту: 
оснивач)  на период од четири године. 
 Управни одбор има три члана који се 
бирају од стране оснивача.  
 Запослени у Центру не могу бити 
чланови управног одбора. 
 
  Управни одбор :  
 
              1) доноси статут Центра,  
              2) одлучује о пословању Центра,  
              3) разматра и усваја извјештај о раду и 
годишњи обрачун,  
              4) доноси програм рад и финансијски 
план Центра,  
              5) одлучује о коришћењу средстава, у 
складу са законом и статутом Центра и 
              6) врши друге послосве утрвђени 
законом и статутом Центра. 
 

Члан 7. 
 

              Центром руководи директор којег 
именује и разрјешава оснивач.  
 
              Директор Центра именујесе на период 
од четири године из реда стручних радника, са 
радним искуством у струци од најмање пет 
година и положеним стручним испитом за рад 
у органима управе уз претдходно спроведен 
поступак јавне конкуренције. 
 
              Директор руководи, представља и 
заступа Центар и одговоран је законитост рада 
Центра. 
 

Члан 8.  
 
              Наченик општине Лопаре даје 
сагласност: 
 
              1) на Статут Центра, 
              2) на акт о организацији и 
систематизацији радних мјеста и 
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            3) на годишњи програм рада и 
финасијски план Центра. 
 

Члан 9.  
 

 У складу са овом Одлуком потребно је 
ускладити све акте који су од посебног значаја 
за рад Центрау року од 60 дана од дана 
објваљивања ове Одлуке. 
 

Члан 10. 
 

             Овом Одлуком престаје да важе 
Одлуке о оснивању Центра за социјални рад 
Лопаре број: 01-114/93 од 26.07.1993. године, 
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о 
оснивању Центра за социјални рад Лопаре 
број: 01/1-59/08 од 14.03.2008 („Службени 
гласник општине Лопаре“, број 5/08) и  Одлука 
о измјенама и допунама Одлуке о оснивању 
Центра за социјални рад Лопаре број: 01/1-
022-1/47 од 28.09.2011.године („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 7/11). 
 

Члан 11. 
 

 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:01/1-022-1-78/17        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 25.04.2017.     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), и члана 15. Одлуке 
о признањима у општини Лопаре ( „Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 1/02 ), 
Скупштина општине Лопаре на 7. сједници 
одржаној 25.04.2017. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
о додјели признања 

 
I 

 
 Д.о.о. „АНТИЋ ТУРС“ Лопаре,  
додјељује се „Златна  значка општине Лопаре“, 
за успјешног привредника  општине Лопаре. 
    

II 
 
 Ово признање ће се додијелити на 
Свечаној сједници Скупштине општине 
Лопаре. 

III 
 

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

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

 
Број: 01/1-022-1-79/17       ПРЕДСЈЕДНИК                                                            
Датум: 25.04.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                    
                                                                                     

           Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
11.                       
            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), и члана 15. Одлуке 
о признањима у општини Лопаре ( „Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 1/02 ), 
Скупштина општине Лопаре на 7. сједници 
одржаној 25.04.2017. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
о додјели признања 

 
I 
 

 „ROTARY KLUB“ Бијељина,  додјељује 
се „Златна  значка општине Лопаре“ за 
хуманитарни рад на подручју општине Лопаре. 
    

II 
 
 Ово признање ће се додијелити на 
Свечаној сједници Скупштине општине 
Лопаре. 
 

III 
 

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

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

 
Број: 01/1-022-1-80/17       ПРЕДСЈЕДНИК                                                            
Датум: 25.04.2017.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                    
                                                                                     
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________
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12.                       
            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), и члана 15. Одлуке 
о признањима у општини Лопаре ( „Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 1/02 ), 
Скупштина општине Лопаре на 7. сједници 
одржаној 25.04.2017. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
о додјели признања 

 
I 
 

 СТЈЕПАНУ ТЕРЗИЋУ из  Бијељине,  
додјељује се „Златна  значка општине Лопаре“ 
за хуманитарни рад на подручју општине 
Лопаре. 
    

II 
 
 Ово признање ће се додијелити на 
Свечаној сједници Скупштине општине 
Лопаре. 
 

III 
 

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

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

 
Број: 01/1-022-1-81/17        ПРЕДСЈЕДНИК                                                                   
Датум: 25.04.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                     
                                                                                     

           Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
13.                       
            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), и члана 15. Одлуке 
о признањима у општини Лопаре ( „Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 1/02 ), 
Скупштина општине Лопаре на 7. сједници 
одржаној 25.04.2017. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
о додјели признања 

 
I 
 

 „БИЈЕЉИНА ПУТ“ д.о.о. Бијељина,  
додјељује се „Златна  значка општине Лопаре“, 

за успјешног привредника на подручју  
општине Лопаре.   

II 
 
 Ово признање ће се додијелити на 
Свечаној сједници Скупштине општине 
Лопаре. 

III 
 

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

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

 
Број:  01/1-022-1-82/17     ПРЕДСЈЕДНИК                                                            
Датум: 25.04.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                    
                                                                                     

           Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
14.                       
            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), и члана 15. Одлуке 
о признањима у општини Лопаре ( „Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 1/02 ), 
Скупштина општине Лопаре на 7. сједници 
одржаној 25.04.2017. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
о додјели признања 

 
I 
 

 ДУШАНУ ТОПАЛИЋУ из Бијељине,  
додјељује се „Златна  значка општине Лопаре“, 
за допринос на афирмацији  општине Лопаре. 
    

II 
 
 Ово признање ће се додијелити на 
Свечаној сједници Скупштине општине 
Лопаре. 
 

III 
 

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

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

 
Број: 01/1-022-1-83/17        ПРЕДСЈЕДНИК                                                            
Датум: 25.04.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                    
                                                         
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
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15. 
            На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и члана 35. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 4/14 и 11/14), и члана 15. Одлуке 
о признањима у општини Лопаре ( „Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 1/02 ), 
Скупштина општине Лопаре на 7. сједници 
одржаној 25.04.2017. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
о додјели признања 

 
I 
 

 ДИЈАНИ САВИЋ БОЖИЋ  из 
Бијељине,  додјељује се „Златна  значка 
општине Лопаре“, за допринос на афирмацији  
општине Лопаре. 
    

II 
 
  Ово признање ће се додијелити 
на Свечаној сједници Скупштине општине 
Лопаре. 
 

III 
 

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

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

 
 
Број:  01/1-022-1-84/17      ПРЕДСЈЕДНИК                                                                   
Датум: 25.04.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                     
                                                                                     
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
16.                       
            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), и члана 15. Одлуке 
о признањима у општини Лопаре ( „Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 1/02 ), 
Скупштина општине Лопаре на 7. сједници 
одржаној 25.04.2017. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
о додјели признања 

 
I 
 

 АИДУ ХАНУШИЋУ из Бијељине,  

додјељује се „Златна  значка општине Лопаре“, 
за допринос на афирмацији  општине Лопаре. 
    

II 
 
 Ово признање ће се додијелити на 
Свечаној сједници Скупштине општине 
Лопаре. 
 

III 
 

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

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

 
 
Број: 01/1-022-1-85/17       ПРЕДСЈЕДНИК                                                            
Датум: 25.04.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                    
                                                                                     

           Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
17.                       
            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), и члана 15. Одлуке 
о признањима у општини Лопаре ( „Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 1/02 ), 
Скупштина општине Лопаре на 7. сједници 
одржаној 25.04.2017. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
о додјели признања 

 
I 
 

 ВЛАДАНУ ЛАЗАРЕВИЋУ из Мачковца,   
додјељује се „Златна  значка општине Лопаре“, 
за допринос на афирмацији  општине Лопаре. 
    

II 
 
 Ово признање ће се додијелити на 
Свечаној сједници Скупштине општине 
Лопаре. 
 

III 
 

 Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
Број: 01/1-022-1-86/17        ПРЕДСЈЕДНИК                                                                   
Датум: 25.04.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                     
                                                                                     

           Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
18.                       
              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), и члана 15. Одлуке 
о признањима у општини Лопаре ( „Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 1/02 ), 
Скупштина општине Лопаре на 7. сједници 
одржаној 25.04.2017. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
о додјели признања 

 
I 

 
 ДРАГИ ЗЕЉИЋУ из Београда, 
додјељује се „Сребрна значка општине 
Лопаре“, за допринос на афирмацији  општине 
Лопаре. 
    

II 
 
 Ово признање ће се додијелити на 
Свечаној сједници Скупштине општине 
Лопаре. 
 

III 
 

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

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

 
 
Број: 01/1-022-1-87/17        ПРЕДСЈЕДНИК                                                                   
Датум: 25.04.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                     
                                                                                     

           Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
19.                       
            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), и члана 15. Одлуке 
о признањима у општини Лопаре ( „Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 1/02), 

Скупштина општине Лопаре на 7. сједници 
одржаној 25.04.2017. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
о додјели признања 

 
I 
 

 ДРАГАНУ ОБРЕНОВИЋУ из Тузле, 
додјељује се „Бронзана значка општине 
Лопаре“, за допринос на афирмацији  општине 
Лопаре. 
    

II 
 
 Ово признање ће се додијелити на 
Свечаној сједници Скупштине општине 
Лопаре. 
 

III 
 

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

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

 
Број: 01/1-022-1-88/17       ПРЕДСЈЕДНИК                                                            
Датум: 25.04.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                    
                                                                                     

           Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
20.                       
            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), и члана 15. Одлуке 
о признањима у општини Лопаре ( „Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 1/02 ), 
Скупштина општине Лопаре на 7. сједници 
одржаној 25.04.2017. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
о додјели признања 

 
I 
 

 РАДИ ПЕТКОВИЋУ из Коњиковића, 
додјељује се „Бронзана значка општине 
Лопаре“, за допринос на афирмацији  општине 
Лопаре. 
    

II 
 
 Ово признање ће се додијелити на 
Свечаној сједници Скупштине општине 
Лопаре. 
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III 
 

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

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

 
Број: 01/1-022-1-89/17         ПРЕДСЈЕДНИК                                                                   
Датум: 25.04.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                     
                                                                                     
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
21.                       
            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), и члана 15. Одлуке 
о признањима у општини Лопаре ( „Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 1/02), 
Скупштина општине Лопаре на 7. сједници 
одржаној 25.04.2017. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
о додјели признања 

 
I 
 

 ДРАГИ МИРКОВИЋУ из Бијељине , 
додјељује се „Захвалница општине Лопаре“, за 
допринос на афирмацији  општине Лопаре. 
    

II 
 
 Ово признање ће се додијелити на 
Свечаној сједници Скупштине општине 
Лопаре. 
 

III 
 

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

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

 
 
Број: 01/1-022-1-90/17      ПРЕДСЈЕДНИК                                                                   
Датум: 25.04.2017.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                     
                                                                                                         
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
 
 

22. 
            На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и члана 35. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине 
Лопаре“, број: 4/14 и 11/14), и члана 15. Одлуке 
о признањима у општини Лопаре ( „Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 1/02 ), 
Скупштина општине Лопаре на 7. сједници 
одржаној 25.04.2017. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
о додјели признања 

 
I 
 

 АЛЕКСАНДРУ ДРАГУТИНОВИЋУ из 
Бијељине , додјељује се „Захвалница општине 
Лопаре“, за допринос на афирмацији  општине 
Лопаре. 
    

II 
 
 Ово признање ће се додијелити на 
Свечаној сједници Скупштине општине 
Лопаре. 
 

III 
 

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

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

 
 
Број: 01/1-022-1-91/17       ПРЕДСЈЕДНИК                                 
Датум: 25.04.2017.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                    
                                                                                     
                         Миленко Ристић, дипл.ецц,с.р. 
________________________________________
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