
 
                                                                          
                                                                                   

                                        

 

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЛОПАРЕ 
Тел/Факс:055/650-304 

е-mail: lopareso@teol.net 

ГОДИНА 
2017. 

 
Број: 11/17 

    13.10.2017. 

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

 

1. 
На основу члана 30. Закона о територијалној 

организацији Републике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 69/09, 70/12, 83/14 и 106/15),  
члана 39. став 2. тачка 24. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16) и 
члана 36. став 2. тачка 25. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број: 6/17), 
Скупштина општине Лопаре на 10. сједници, одржаној 
дана 10.10.2017. године донијела је  
 

О Д Л У К У 
о покретању иницијативе за  утврђивање престанка 

постојања насељених мјеста  Челић, Косци, 
Нахвиоци, Висори, Колимер и Ратковићи у општини 

Лопаре 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком покреће се Иницијатива  за 
утврђивање престанка постојања насељених мјеста  
Челић, Косци, Нахвиоци, Висори, Колимер и Ратковићи у 
општини Лопаре. 

Члан 2. 
 

Иницијатива са графичким прилогом (визуелни 
приказ територијалног разграничења) је саставни дио ове 
Одлуке. 
 

Члан 3. 

 

Подручја насељених мјеста чији престанак 
постојања предлаже, биће припојена насељеним 

мјестима на територији општине Лопаре у складу са 
Иницијативом из претходног става.  

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објаве у Службеном гласнику општине Лопаре. 
 

 
Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 

Број: 01/1-022-1-104/17      ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 10.10.2017.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 

 
 

ИНИЦИЈАТИВА 
за утврђивање престанка постојања 

насељених мјеста на територији општине 
Лопаре 

 

1. ПРЕДМЕТ ИНИЦИЈАТИВЕ 
Предмет ове Иницијативе је утврђивање 
престанка постојања насељених мјеста на 
територији општине Лопаре. 

Насељена мјеста за која се предлаже 
утврђивање престанка постојања су: Челић, 
Косци, Нахвиоци, Висори, Колимер и 
Ратковићи. 
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2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ 
Циљ ове Иницијативе јесте да се дефинишу и 
уобличе границе насељених мјеста на подручју 
општине Лопаре. Садашња ситуација је таква 
да имамо неколико насељених мјеста која су 
дефинисана Статутом, а то су у ствари репови 
од насељених мјеста која су својим највећим 
дијелом припала/остала у Федерацији БиХ, а 
које би требало укинути и припојити 
насељеним мјестима која граниче са истим. 

У сарадњи са РГУИПП Бања Лука прилагођене 
су и картографске подлоге које прате ову 
Иницијативу и исте су флексибилне и 
примјењиве у ГИС-у (Геоинформационом 
систему). 

3. НАСЕЉЕНА МЈЕСТА КОЈА 
ПРЕСТАЈУ ДА ПОСТОЈЕ 

Овом иницијативом је предвиђено да 
насељена мјеста Челић, Косци, Нахвиоци, 
Висори, Колимер и Ратковићи престају да 
постоје. 

Престанак постојања свих наведених 
насељених мјеста је узрокован малим бројем 
домаћинстава, тј. непостојањем ниједног 
домаћинства у оквиру истих. 

3.1. Насељено мјесто Ратковићи 
Насељено мјесто Ратковићи би престало да 
постоји припајањем цјелокупне територије 
истог насељеном мјесту Пукиш. Адресним 
системом општине Лопаре дефинисано је да у 
оквиру насељеног мјеста Ратковићи 
егзистирају 4 (четири) објекта са додијељеним 
кућним бројем. Већ је у ранијем опису 
образовања насељеног мјеста Пукиш 
предочен разлог престанка постојања 
насељеног мјеста Ратковићи. 

3.2. Насељено мјесто Челић 
Насељено мјесто Челић би престало да 
постоји припајањем сјеверног дијела 
територије истог насељеном мјесту 
Смиљевац, док би јужни дио територије 
насељеног мјеста Челић био припојен 
насељеном мјесту Брусница. Наиме, 
територија овог насељеног мјеста која је 
„преостала“ у РС је међуентитетском границом 
подијељена на два дијела, сјеверни и јужни. 
Адресним системом општине Лопаре 
дефинисано је да у оквиру насељеног мјеста 
Челић егзистира укупно 40 (четрдесет) 
објеката са додијељеним кућним бројем, од 
чега по 20 (двадесет) у сваком од наведених 
дијелова. Већ је у ранијем опису образовања 
насељених мјеста Смиљевац и Брусница 
предочен разлог престанка постојања 
насељеног мјеста Челић. 

3.3. Насељено мјесто Нахвиоци 
Насељено мјесто Нахвиоци би престало да 
постоји припајањем цјелокупне територије 

истог насељеном мјесту Лукавица. Адресним 
системом општине Лопаре дефинисано је да у 
оквиру насељеног мјеста Нахвиоци  егзистира 
7 (седам) објеката са додијељеним кућним 
бројем. Већ је у ранијем опису образовања 
насељеног мјеста Лукавица предочен разлог 
престанка постојања насељеног мјеста 
Нахвиоци. 

3.4. Насељено мјесто Висори 
Насељено мјесто Висори би престало да 
постоји припајањем цјелокупне територије 
истог насељеном мјесту Пипери. Адресним 
системом општине Лопаре дефинисано је да у 
оквиру насељеног мјеста Висори нема 
објеката са додијељеним кућним бројем. Већ је 
у ранијем опису образовања насељеног мјеста 
Пипери предочен разлог престанка постојања 
насељеног мјеста Висори. 

3.5. Насељено мјесто Косци  
Насељено мјесто Косци би престало да 
постоји припајањем цјелокупне територије 
истог насељеном мјесту Јабланица. Адресним 
системом општине Лопаре дефинисано је да у 
оквиру насељеног мјеста Косци нема објеката 
са додијељеним кућним бројем. Већ је у 
ранијем опису образовања насељеног мјеста 
Јабланица предочен разлог престанка 
постојања насељеног мјеста Косци. 

3.6. Насељено мјесто Колимер 
Насељено мјесто Колимер би престало да 
постоји припајањем цјелокупне територије 
истог насељеном мјесту Коњиковићи. 
Адресним системом општине Лопаре 
дефинисано је да у оквиру насељеног мјеста 
Колимер нема објеката са додијељеним 
кућним бројем. Већ је у ранијем опису 
образовања насељеног мјеста Коњиковићи 
предочен разлог престанка постојања 
насељеног мјеста Колимер. 

 

                          
                                        ПРЕДСЈЕДНИК 
                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
2.      

На основу члана 30. Закона о 
територијалној организацији Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", број: 
69/09, 70/12, 83/14 и 106/15),  члана 39. став 2. 
тачка 24. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", број: 
97/16) и члана 36. став 2. тачка 25. Статута 
општине Лопаре ("Службени гласник општине 
Лопаре", број: 6/17), Скупштина општине 
Лопаре на 10. сједници, одржаној дана 
10.10.2017. године донијела је 
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О Д Л У К У 
о покретању иницијативе за  припајање 

дијелова насељених мјеста  
Вукосавци, Вакуф, Јабланица и Корај у 

општини Лопаре 
 

Члан 1. 
Овом одлуком покреће се Иницијатива 

за  припајање дијелова насељених мјеста 
Вукосавци, Вакуф, Јабланица и Корај у 
општини Лопаре. 

 
Члан 2. 

Подручја насељених мјеста из члана 1. 
ове одлуке биће припојена насељеним 
мјестима Лопаре, Брусница, Вакуф и 
Миросавци на територији општине Лопаре. 

 

Члан 3. 
Иницијатива са графичким прилогом  

(визуелни приказ територијалног 
разграничења) са приједлогом припајања је 
саставни дио ове одлуке. 

 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објаве у Службеном гласнику општине 
Лопаре. 

 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 
 

Број: 01/1-022-1-105/17      ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 10.10.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р.                                                                                                             
                
      

ИНИЦИЈАТИВА  
о припајању насељеног мјеста другом 

насељеном мјесту на територији општине 
Лопаре 

 

4. ПРЕДМЕТ ИНИЦИЈАТИВЕ 
Предмет ове Иницијативе је припајање 
насељених мјеста другим насељеним мјестима 
на територији општине Лопаре. 

Насељена мјеста, односно дијелови 
насељених мјеста, за која се предлаже 
припајање другим насељеним мјестима су: 
Челић, Косци, Нахвиоци, Висори, Колимер, 
Ратковићи, Вукосавци, Вакуф, Јабланица и 
Корај. 

Насељена мјеста којима се предлаже 
припајање других насељених мјеста су: 

Лопаре, Брусница, Вакуф, Јабланица, 
Лукавица, Пипери, Коњиковићи, Миросавци, 
Смиљевац и Пукиш. 

5. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ 
Циљ ове Иницијативе јесте да се дефинишу и 
уобличе границе насељених мјеста на подручју 
општине Лопаре. Садашња ситуација је таква 
да имамо неколико насељених мјеста која су 
дефинисана Статутом, а то су у ствари репови 
од насељених мјеста која су својим највећим 
дијелом припала/остала у Федерацији БиХ, а 
које би требало укинути и припојити 
насељеним мјестима која граниче са истим. 
Такође имамо ситуацију да између насељених 
мјеста, која као таква егзистирају у општини 
Лопаре од оснивања исте, нису ријешене 
границе, тј. границе су искључиво ишле 
границом катастарских општина, иако је то у 
одређеним ситуацијама било очигледно 
нелогично. Проблеми око разграничења су 
„испливали на површину“ након извршене 
нумерације и приступања општине Лопаре 
ЦИЛАП пројекту, када су поједини грађани 
почели да негодују због сврставања њихових 
објеката у одређено насељено мјесто коме они 
„не припадају“ (насељена мјеста Брусница, 
Вакуф и Миросавци). 

Такође постоје и насељена мјеста која су се 
урбано проширила (повећала), 
инфраструктурно и у сваком другом погледу, 
на уштрб других насељених мјеста, тако да је 
неопходно њихово другачије дефинисање 
(насељено мјесто Лопаре).  

Све напријед наведено говори о 
неприлагођености Уредбе о насељеним 
мјестима која чине подручје јединице локалне 
самоуправе, члан 31, односно Одлуке о 
границама насељених мјеста на подручју 
општине Лопаре и поступку за промјену 
граница, са стварним стањем на терену. 

У сарадњи са РГУИПП Бања Лука прилагођене 
су и картографске подлоге које прате ову 
Иницијативу и исте су флексибилне и 
примјењиве у ГИС-у (Геоинформационом 
систему). 

6. УТВРЂИВАЊЕ ГРАНИЦА 
ПОСТОЈЕЋИХ НАСЕЉЕНИХ 
МЈЕСТА 

6.1. Насељено мјесто Лопаре 
6.1.1. Образложење 

Граница насељеног мјеста Лопаре се тренутно 
поклапа са границом катастарске општине 
Лопаре град. Изградњом заобилазног пута са 
источне стране насељеног мјеста, и каснијег 
преименовања истог у улицу Николе Пашића, 
дошло се у ситуацију да се градска улица и 
објекти који гравитирају ка истој налазе у 
насељеном мјесту Вукосавци. 
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6.1.2. Опис промјене 
Насељено мјесто Лопаре формира се од: 

1. Насељеног мјеста Лопаре, статистички круг: 
2021099 и 

2. Дијела насељеног мјеста Вукосавци, дио 
статистичког круга: 2021463. 

6.1.3. Опис насељеног мјеста 
Насељено мјесто Лопаре чине катастарска 
општина Лопаре град и дио катастарске 
општине Лабуцка, укупне површине 372,89 
хектара.  

Шифра : 6 

Тип (карактер): градско насељено мјесто. 

У насељеном мјесту егзистирају објекти 
основног и средњег образовања, спортски 
терени, објекат Дома здравља, Дом културе, 
пословни, угоститељски и трговински објекти, 
стамбени објекти колективног становања, 
индустријски и производни објекти, 
саобраћајни објекти (мостови, путна 
инфраструктура), вјерски објекти, велики број 
индивидуалних стамбених објеката.  

6.1.4. Опис насељеног мјеста по карти 
Насељено мјесто Лопаре обухвата цијелу 
катастарску општину Лопаре град и дио 
катастарске општине Лабуцка одређен 
границом која почиње од потока Михаљевац, 
јужно од куће Спасојевић Тихомира, гдје 
граница повија десно, и гребеном изнад куће 
Спасојевић Тихомира, Стевић Јована и Стевић 
Трипуна, који остају у Лопарама, иде до 
Вукосавачког потока код моста на локалном 
путу, а затим узводно наведеним потоком до 
раскршћа локалних путева Лопаре – Милино 
Село, Лопаре – Вукосавци, а затим се граница 
враћа локалним путем за Вукосавце, односно 
границом између К.О. Лабуцка и К.О. 
Пирковци, до тромеђе катастарских општина 
Лопаре град, Лабуцка и Пирковци (катастарске 
парцеле из К.О. Лабуцка бр. 852, 851, 261, 258, 
257, 256, 249, 250, 251, 252 и 253 остају у 
насељеном мјесту Лопаре), одакле даље 
наставља границом К.О. Лопаре град до 
полазне тачке. 
НАПОМЕНА: Опис насељеног мјеста је 
прецизиран од стране РГУИПП. 

6.2. Насељено мјесто Брусница 
6.2.1. Образложење 

Насељено мјесто Брусница тренутно обухвата 
катастарску општину Брусница до 
међуентитетске линије која исту сијече на 
сјеверном дијелу К.О. Како је после 
потписивања Дејтонског мировног споразума 
дио катастарских општина из ФБиХ „остао“ у 
оквиру територије општине Лопаре то је било 
потребно исте „уклопити“ у постојећа 
насељена мјеста. Овдје је ријеч о дијелу К.О. 

Челић који је лоциран између К.О. Брусница, 
К.О. Миросавци и међуентитетске линије. 
Такође је од стране МЗ Брусница - група 
грађана поднесен захтјев да се 8 (осам) 
домаћинстава, која се тренутно воде у 
насељеном мјесту Вакуф, „пребаце“ у 
насељено мјесто Брусница због њихове 
нераскидиве везе са тим мјестом. 

6.2.2. Опис промјене 
Насељено мјесто Брусница формира се од: 

1. Насељеног мјеста Брусница, статистички 
круг: 2020912, 

2. Дијела насељеног мјеста Челић, статистички 
круг: 2020947 и 

3. Дијела насељеног мјеста Вакуф, дио 
статистичког круга: 2021447. 

6.2.3. Опис насељеног мјеста 
Насељено мјесто Брусница чине катастарска 
општина Брусница, дио катастарске општине 
Челић и дио катастарске општине Вакуф, 
укупне површине 1.093,47 хектара. 

Шифра : 3 

Тип (карактер): сеоско збијено (неушорено) 
насељено мјесто. 

У насељеном мјесту егзистирају углавном 
пољопривредна газдинства са стамбеним и 
помоћним објектима те саобраћајни објекти 
(путна инфраструктура и мостови).  

6.2.4. Опис насељеног мјеста по карти 
Насељено мјесто Брусница обухвата дио 
катастарске општине Брусница, дио 
катастарске општине Челић и дио катастарске 
општине Вакуф одређен границом која почиње 
од тромеђе Бруснице, Миросаваца и 
Пирковаца, те иде сјеверно границом између 
К.О. Брусница и К.О. Миросавци, а затим 
границом К.О. Челић и К.О. Миросавци до 
међуентитетске линије. Граница затим повија 
ка западу и прати међуентитетску линију која 
сијече К.О. Челић и К.О. Брусница, до 
укрштања са К.О. Лукавица, одакле граница 
повија ка југу и између К.О. Брусница и К.О. 
Лукавица, а затим и К.О. Брусница и К.О. 
Пипери, до границе са К.О. Вакуф. Од тромеђе 
Бруснице, Пипера и Вакуфа граница повија 
источно између К.О. Брусница и К.О. Вакуф, до 
засеока Каравласи, гдје граница повија у К.О. 
Вакуф тако да парцеле к.ч. бр. 46, 57, 58, 56, 
74, 86, 87, 89, 90, 96, 98 и 100 из К.О. Вакуф 
остају у насељеном мјесту Брусница. Граница 
насељеног мјеста се затим „враћа“ на границу 
између К.О. Брусница и К.О. Вакуф и иде 
источно до спајања са К.О. Пирковци, а одатле 
границом између К.О. Брусница и К.О. 
Пирковци граница иде до полазне тачке, тј. 
тромеђе Бруснице, Миросаваца и Пирковаца. 

НАПОМЕНА: Опис насељеног мјеста је 



Страна 5                            Службени гласник општине Лопаре – број 11.                  13.10.2017. 
 

прецизиран од стране РГУИПП. 

6.3. Насељено мјесто Вакуф 
6.3.1. Образложење 

Насељено мјесто Вакуф тренутно обухвата 
подручје катастарске општине Вакуф. 
Међутим, од стране МЗ Брусница - група 
грађана, поднесен је захтјев да се 8 (осам) 
домаћинстава која се тренутно воде у 
насељеном мјесту Вакуф „пребаце“ у 
насељено мјесто Брусница због њихове 
нераскидиве везе са тим мјестом, а такође је 
предвиђено да се 11 (једанаест) 
домаћинстава, која се тренутно воде у 
насељеном мјесту Јабланица, „пребаце“ у 
насељено мјесто Вакуф због чињенице да су 
наведени објекти у стварности и лоцирани у 
самом средишту насељеног мјеста Вакуф и 
исте од осталих објеката у насељеном мјесту 
дијели само локални пут кроз насељено 
мјесто. 

6.3.2. Опис промјене 
Насељено мјесто Вакуф формира се од: 

1. Дијела насељеног мјеста Вакуф, дио 
статистичког круга: 2021447, и 

2. Дијела насељеног мјеста Јабланица, дио 
статистичког круга: 2020955. 

6.3.3. Опис насељеног мјеста 
Насељено мјесто Вакуф чине дио катастарске 
општине Вакуф и дио катастарске општине 
Јабланица, укупне површине 577,18 хектара. 

Шифра : 3 

Тип (карактер): сеоско збијено (неушорено) 
насељено мјесто. 

У насељеном мјесту егзистирају углавном 
пољопривредна газдинства са стамбеним и 
помоћним објектима, те саобраћајни објекти 
(путна инфраструктура и мостови), као и 
трговински објекат и сеоски друштвени дом.  

6.3.4. Опис насељеног мјеста по карти 
Насељено мјесто Вакуф обухвата дио 
катастарске општине Вакуф и дио катастарске 
општине Јабланица одређен границом која 
почиње од тромеђе Бруснице, Пипера и 
Вакуфа и иде источно између К.О. Брусница и 
К.О. Вакуф, до засеока Каравласи, гдје 
граница повија у К.О. Вакуф тако да парцеле 
к.ч. бр. 46, 57, 58, 56, 74, 86, 87, 89, 90, 96, 98 и 
100 из К.О. Вакуф остају у насељеном мјесту 
Брусница. Граница насељеног мјеста се затим 
„враћа“ на границу између К.О. Брусница и 
К.О. Вакуф и иде источно до спајања са К.О. 
Пирковци одакле повија југозападно границом 
између К.О. Вакуф и К.О. Пирковци, а затим 
западно границом између К.О. Вакуф и К.О. 
Мачковац до тромеђе Вакуфа, Јабланице и 
Мачковца. Граница затим повија југоисточно и 
иде између К.О. Јабланица и К.О. Мачковац до 

локалитета Лука у К.О. Јабланица, а одатле 
граница поново повија југозападно тако да 
локалитети Лука, Дуљка, Утрина и Почивало, 
односно к.ч. бр. 4, 31, 28, 27, 45, 49, 50 и 51 из 
К.О. Јабланица, остају у насељеном мјесту 
Вакуф. Граница затим повија западно и излази 
на међу између К.О. Вакуф и К.О. Јабланица, а 
затим повија сјеверно међом између К.О. 
Вакуф и К.О. Пипери до полазне тачке, 
односно тромеђе Бруснице, Пипера и Вакуфа. 

НАПОМЕНА: Опис насељеног мјеста је 
прецизиран од стране РГУИПП. 

6.4. Насељено мјесто Јабланица 
6.4.1. Образложење 

Насељено мјесто Јабланица тренутно 
обухвата подручје катастарске општине 
Јабланица до међуентитетске линије која исту 
сијече на југозападном дијелу К.О. Како је 
после потписивања Дејтонског мировног 
споразума дио катастарских општина из ФБиХ 
„остао“ у оквиру територије општине Лопаре то 
је било потребно исте „уклопити“ у постојећа 
насељена мјеста. Овдје је ријеч о дијелу К.О. 
Косци који је лоциран између К.О. Јабланица, 
К.О. Лабуцка и међуентитетске линије. Такође  
је предвиђено да се 11 (једанаест) 
домаћинстава која се тренутно воде у 
насељеном мјесту Јабланица „пребаце“ у 
насељено мјесто Вакуф због чињенице да су 
наведени објекти у стварности и лоцирани у 
самом средишту насељеног мјеста Вакуф и 
исте од осталих објеката у насељеном мјесту 
дијели само локални пут кроз насељено 
мјесто. 

6.4.2. Опис промјене 
Насељено мјесто Јабланица формира се од: 

1. Дијела насељеног мјеста Јабланица, 
статистички кругови: 2020963, 2020971 и дио 
статистичког круга: 2020955 и 

2. Насељеног мјеста Косци, статистички круг: 
2047136. 

6.4.3. Опис насељеног мјеста 
Насељено мјесто Јабланица чине дио 
катастарске општине Јабланица и дио 
катастарске општине Косци, укупне површине 
2.397,45 хектара. 

Шифра : 2 

Тип (карактер): сеоско разбијено насељено 
мјесто. 

У насељеном мјесту егзистирају углавном 
пољопривредна газдинства са стамбеним и 
помоћним објектима те саобраћајни објекти 
(путна инфраструктура и мостови), те објекат 
основног образовања.  

6.4.4. Опис насељеног мјеста по карти 
Насељено мјесто Јабланица обухвата дио 
катастарске општине Јабланица и дио 
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катастарске општине Косци одређен границом 
која почиње од тромеђе Јабланице, Козјака и 
Мачковца и иде сјеверозападно између К.О. 
Јабланица и К.О. Мачковац, до локалитета 
Лука у К.О. Јабланица, а одатле граница 
повија југозападно тако да локалитети Лука, 
Дуљка, Утрина и Почивало, односно к.ч. бр. 4, 
31, 28, 27, 45, 49, 50 и 51 из К.О. Јабланица, 
остају у насељеном мјесту Вакуф. Граница 
затим повија западно и излази на међу између 
К.О. Вакуф и К.О. Јабланица, а затим повија 
јужно међом између К.О. Јабланица и К.О. 
Пипери, а затим међом између К.О. Јабланица 
и К. О. Висори. Граница затим излази на 
међуентитетску линију и прати исту до границе 
са К.О. Косци, коју међуентитетска линија 
сијече, тако да мањи дио остаје у РС, односно 
насељеном мјесту Јабланица. Граница затим 
повија сјеверно и иде међом између К.О. 
Лабуцка и К.О. Косци, а затим даље наставља 
међом између К.О. Јабланица и К. О. Лабуцка, 
односно К.О. Јабланица и К.О. Козјак до 
полазне тачке, односно тромеђе Јабланице, 
Козјака и Мачковца. 

НАПОМЕНА: Опис насељеног мјеста је 
прецизиран од стране РГУИПП. 

6.5. Насељено мјесто Лукавица 
6.5.1. Образложење 

Насељено мјесто Лукавица тренутно обухвата 
катастарску општину Лукавица до 
међуентитетске линије која исту сијече на 
сјеверозападном дијелу К.О. Како је после 
потписивања Дејтонског мировног споразума 
дио катастарских општина из ФБиХ „остао“ у 
оквиру територије општине Лопаре то је било 
потребно исте „уклопити“ у постојећа 
насељена мјеста. Овдје је ријеч о дијелу К.О. 
Нахвиоци који је лоциран између К.О. 
Лукавица, К.О. Пипери и међуентитетске 
линије.  

6.5.2. Опис промјене 
Насељено мјесто Лукавица формира се од: 

1. Насељеног мјеста Лукавица, статистички 
круг: 2021137 и 

2. Насељеног мјеста Нахвиоци, статистички 
круг: 2051753. 

6.5.3. Опис насељеног мјеста 
Насељено мјесто Лукавица чине дио 
катастарске општине Лукавица и дио 
катастарске општине Нахвиоци, укупне 
површине 163,80 хектара. 

Шифра : 3 

Тип (карактер): сеоско збијено (неушорено) 
насељено мјесто. 

У насељеном мјесту егзистирају углавном 
пољопривредна газдинства са стамбеним и 
помоћним објектима, те саобраћајни објекти 

(путна инфраструктура).  

6.5.4. Опис насељеног мјеста по карти 
Насељено мјесто Лукавица обухвата дио 
територије К.О. Лукавица која је одређена 
самом границом катастарске општине и 
међуентитетском границом/линијом и дио 
територије К.О. Нахвиоци која је одређена 
катастарским општинама Лукавица и Пипери, 
односно међуентитетском границом/линијом. 

НАПОМЕНА: Опис насељеног мјеста је 
прецизиран од стране РГУИПП. 

6.6. Насељено мјесто Пипери 
6.6.1. Образложење 

Насељено мјесто Пипери тренутно обухвата 
катастарску општину Пипери до 
међуентитетске линије која исту сијече на 
западном дијелу К.О. Како је после 
потписивања Дејтонског мировног споразума 
дио катастарских општина из ФБиХ „остао“ у 
оквиру територије општине Лопаре то је било 
потребно исте „уклопити“ у постојећа 
насељена мјеста. Овдје је ријеч о дијелу К.О. 
Висори који је лоциран између К.О. Пипери, 
К.О. Јабланица и међуентитетске линије.  

6.6.2. Опис промјене 
Насељено мјесто Пипери формира се од: 

1. Насељеног мјеста Пипери, статистички 
кругови: 2021226 и 2021218, и 

2. Насељеног мјеста Висори, статистички круг: 
2021455. 

6.6.3. Опис насељеног мјеста 
Насељено мјесто Пипери чине дио катастарске 
општине Пипери и дио катастарске општине 
Висори, укупне површине 1.215,66 хектара.  

Шифра : 3 

Тип (карактер): сеоско збијено (неушорено) 
насељено мјесто. 

У насељеном мјесту егзистирају углавном 
пољопривредна газдинства са стамбеним и 
помоћним објектима те саобраћајни објекти 
(путна инфраструктура), те објекат основног 
образовања.  

6.6.4. Опис насељеног мјеста по карти 
Насељено мјесто Пипери обухвата дио 
територије К.О. Пипери која је одређена самом 
границом катастарске општине и 
међуентитетском границом/линијом и дио 
територије К.О. Висори која је одређена 
катастарским општинама Јабланица и Пипери, 
односно међуентитетском границом/линијом. 

НАПОМЕНА: Опис насељеног мјеста је 
прецизиран од стране РГУИПП. 

6.7. Насељено мјесто Коњиковићи 
6.7.1. Образложење 

Насељено мјесто Коњиковићи тренутно 
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обухвата катастарску општину Ковачица до 
међуентитетске линије која исту сијече на 
југозападном дијелу К.О. Како је после 
потписивања Дејтонског мировног споразума 
дио катастарских општина из ФБиХ „остао“ у 
оквиру територије општине Лопаре то је било 
потребно исте „уклопити“ у постојећа 
насељена мјеста. Овдје је ријеч о дијелу К.О. 
Колимер који је лоциран између К.О. Ковачица, 
К.О. Лабуцка, К.О. Подгора и међуентитетске 
линије.  

6.7.2. Опис промјене 
Насељено мјесто Коњиковићи формира се од: 

1. Насељеног мјеста Коњиковићи, статистички 
круг: 2021498 и 

2. Насељеног мјеста Колимер, статистички 
круг: 2021480. 

6.7.3. Опис насељеног мјеста 
Насељено мјесто Коњиковићи чине дио 
катастарске општине Ковачица и дио 
катастарске општине Колимер, укупне 
површине 268,53 хектара.  

Шифра : 3 

Тип (карактер): сеоско збијено (неушорено) 
насељено мјесто. 

У насељеном мјесту егзистирају углавном 
пољопривредна газдинства са стамбеним и 
помоћним објектима те саобраћајни објекти 
(путна инфраструктура).  

6.7.4. Опис насељеног мјеста по карти 
Насељено мјесто Коњиковићи обухвата дио 
територије К.О. Ковачица и К.О. Колимер које 
су одређене самим границама катастарских 
општина и међуентитетском границом/линијом. 

НАПОМЕНА: Опис насељеног мјеста је 
прецизиран од стране РГУИПП. 

6.8. Насељено мјесто Миросавци 
6.8.1. Образложење 

Насељено мјесто Миросавци тренутно 
обухвата катастарску општину Миросавци до 
међуентитетске линије која исту сијече на 
западном дијелу К.О. Међутим, од стране МЗ 
Миросавци - група грађана, поднесен захтјев 
да се 3 (три) домаћинства која се тренутно 
воде у насељеном мјесту Корај, „пребаце“ у 
насељено мјесто Миросавци због њихове 
нераскидиве везе са тим мјестом.  

6.8.2. Опис промјене 
Насељено мјесто Миросавци формира се од: 

1. Насељеног мјеста Миросавци, статистички 
круг: 2021170 и 

2. Дијела насељеног мјеста Корај, дио 
статистичког круга: 2021005. 

6.8.3. Опис насељеног мјеста 
Насељено мјесто Миросавци чине дио 

катастарске општине Миросавци и дио 
катастарске општине Корај, укупне површине 
894,01 хектара. 

Шифра : 3 

Тип (карактер): сеоско збијено (неушорено) 
насељено мјесто. 

У насељеном мјесту егзистирају углавном 
пољопривредна газдинства са стамбеним и 
помоћним објектима те саобраћајни објекти 
(путна инфраструктура и мостови) и објекат 
основног образовања.  

6.8.4. Опис насељеног мјеста по карти 
Насељено мјесто Миросавци обухвата дио 
катастарске општине Миросавци и дио 
катастарске општине Корај одређен границом 
која почиње од тромеђе Миросаваца, Милиног 
Села и Кораја, те иде сјеверно границом 
између К.О. Миросавци и К.О. Корај, до 
локалитета Јањићи у К.О. Миросавци, гдје 
граница повија у К.О. Корај тако да парцеле 
к.ч. бр. 3387/1, 3376, 3378, 3380, 3358/1, 3357/1 
и 3356 из К.О. Корај остају у насељеном мјесту 
Миросавци. Граница насељеног мјеста се 
затим „враћа“ на границу између К.О. 
Миросавци и К.О. Корај, па међом између К.О. 
Миросавци и К.О. Мртвица, односно К.О. 
Миросавци и К.О. Челић, те међуентитетском 
линијом поново долази до међе К.О. 
Миросавци и К.О. Челић. Даље граница иде 
међом имеђу К.О. Миросавци и К.О. Челић, 
Брусница, Вакуф, Пирковци и Милино Село те 
долази до полазне тачке, тј. тромеђе 
Миросаваца, Милиног Села и Кораја. 

НАПОМЕНА: Опис насељеног мјеста је 
прецизиран од стране РГУИПП. 

6.9. Насељено мјесто Смиљевац 
6.9.1. Образложење 

Насељено мјесто Смиљевац тренутно 
обухвата цијелу катастарску општину 
Смиљевац. Како је после потписивања 
Дејтонског мировног споразума дио 
катастарских општина из ФБиХ „остао“ у 
оквиру територије општине Лопаре то је било 
потребно исте „уклопити“ у постојећа 
насељена мјеста. Овдје је ријеч о дијелу К.О. 
Челић који је лоциран између К.О. Миросавци, 
К.О. Мртвица, К.О. Смиљевац, К.О. Пукиш, 
К.О. Ратковићи и међуентитетске линије.  

6.9.2. Опис промјене 
Насељено мјесто Смиљевац формира се од: 

1. Насељеног мјеста Смиљевац, статистички 
круг: 2021366 и 

2. Дијела насељеног мјеста Челић, статистички 
круг: 2020939. 

6.9.3. Опис насељеног мјеста 
Насељено мјесто Смиљевац чине катастарска 
општина Смиљевац и дио катастарске 
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општине Челић, укупне површине 590,62 
хектара. 

Шифра : 3 

Тип (карактер): сеоско збијено (неушорено) 
насељено мјесто. 

У насељеном мјесту егзистирају производни 
објекти, саобраћајни објекти (мостови, путна 
инфраструктура), те индивидуални стамбени 
објекти.  

6.9.4. Опис насељеног мјеста по карти 
Насељено мјесто Смиљевац обухвата цијелу 
територију К.О. Смиљевац која је одређена 
самом границом катастарске општине и дио 
територије К.О. Челић која је одређена 
катастарским општинама Миросавци, Мртвица, 
Смиљевац, Пукиш и Ратковићи, односно 
међуентитетском границом/линијом. 

НАПОМЕНА: Опис насељеног мјеста је 
прецизиран од стране РГУИПП. 

6.10. Насељено мјесто Пукиш 
6.10.1. Образложење 

Насељено мјесто Пукиш тренутно обухвата 
дио катастарске општине Пукиш. Како је после 
потписивања Дејтонског мировног споразума 
дио катастарских општина из ФБиХ „остао“ у 
оквиру територије општине Лопаре то је било 
потребно исте „уклопити“ у постојећа 
насељена мјеста. Овдје је ријеч о дијелу К.О. 
Ратковићи који је лоциран између К.О. Пукиш, 
К.О. Челић и међуентитетске линије.  

6.10.2. Опис промјене 
Насељено мјесто Пукиш формира се од: 

1. Насељеног мјеста Пукиш, статистички круг: 
2021323 и 

2. Насељеног мјеста Ратковићи, статистички 
круг: 2021358. 

6.10.3. Опис насељеног мјеста 
Насељено мјесто Пукиш чине дио катастарске 
општине Пукиш и дио катастарске општине 
Ратковићи, укупне површине 415,41 хектара. 

Шифра : 3 

Тип (карактер): сеоско збијено (неушорено) 
насељено мјесто. 

У насељеном мјесту егзистирају саобраћајни 
објекти (путна инфраструктура), те 
индивидуални стамбени објекти.  

6.10.4. Опис насељеног мјеста по    
                     карти 

Насељено мјесто Пукиш обухвата дио 
територије К.О. Пукиш која је одређена самом 
границом катастарске општине и 
међуентитетском границом/линијом и дио 
територије К.О. Ратковићи која је одређена 
катастарским општинама Пукиш и Челић, 
односно међуентитетском границом/линијом. 

НАПОМЕНА: Опис насељеног мјеста је 
прецизиран од стране РГУИПП. 

 

        
                         ПРЕДСЈЕДНИК 
                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
3.  
               На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 
број: 97/16), члана 36. Статута општине 
Лопаре ("Службени гласник општине Лопаре", 
број: 6/17), Скупштина општине Лопаре на 10. 
редовној сједници одржаној дана 10.10.2017. 
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:  УТУ-
437/17 од 18.09.2017. године ,,ЛАФАТ 
КОМЕРЦ“, за изградњу пословног објекта-
хале, на земљишту означеном као к.ч. 750/1 
К.О. Лопаре град  (у власништву подносиоца 
захтјева), 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 објављивања у "Службеном гласнику 
општине Лопаре". 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

 
Број: 01/1-022-1-106/17     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 10.10.2017.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                     Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
_______________________________________ 
 
4.                           
 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16), члана 36. Статута општине Лопаре 
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("Службени гласник општине Лопаре", број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре на 10. 
редовној сједници одржаној дана 10.10.2017. 
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:  УТУ-
420/17 од 18.09.2017. године ,,ЛАФАТ 
КОМЕРЦ“, за изградњу пословног објекта-
хале, на земљишту означеном као к.ч. 750/1 
К.О. Лопаре град  (у власништву подносиоца 
захтјева), 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 објављивања у "Службеном гласнику 
општине Лопаре". 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

 
Број: 01/1-022-1-107/17     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 10.10.2017.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                     Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
_______________________________________ 
                           
5. 
 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16), члана 36. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре на 10. 
редовној сједници одржаној дана 10.10.2017. 
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: 504/17 од 
02.10.2017. године Општина Лопаре, из 
Лопара, за формирање грађевинских парцела 

(парцелација) за изградњу спортско-
рекреативног комплекса-базени, на земљишту 
означеном као к.ч.број 688-дио и 686/1-дио, 
уписане у 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 објављивања у "Службеном гласнику 
општине Лопаре". 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 
 
Број: 01/1-022-1-108/17    ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 10.10.2017.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                     Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
_______________________________________ 
 
6. 
 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16), члана 36. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре на 10. 
редовној сједници одржаној дана 10.10.2017. 
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:  УТУ-
391/17 од 23.08.2017. године Митровић Неђе  
из Лопара, за изградњу индивидуалног 
стамбеног објекта, на земљишту означеном 
као к.ч. 338/9 К.О. Лопаре град  (у посједу 
подносиоца захтјева), 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 
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од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Лопаре". 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

 
Број: 01/1-022-1-109/17       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 10.10.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р.  
________________________________________ 
 
7. 
 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16), члана 36. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре на 10. 
редовној сједници одржаној дана 10.10.2017. 
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:  УТУ-
391/17 од 23.08.2017. године Митровић Горана 
из Лопара, за изградњу индивидуалног 
стамбеног објекта, на земљишту означеном 
као к.ч. 338/10 К.О. Лопаре град  (у посједу 
подносиоца захтјева), 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 објављивања у "Службеном гласнику 
општине Лопаре". 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

 
Број: 01/1-022-1-110/17       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 10.10.2017.     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 чланa 36. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број:6/17),  Скупштина општине 
Лопаре на 10. сједници, одржаној дана 
10.10.2017. године,  д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама одлуке о 

ослобађању плаћања  
административних такси и накнада 
инвеститорима стамбених објеката 

 
I 
 

У одлуци о ослобађању плаћања 
административних такси и накнада 
инвеститорима стамбених објеката (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број:9/15 и 2/16) у 
члану II  став 1. мијења  се  и гласи: ''Право на 
ослобађање од плаћања општинских 
административних такси и накнада, имају 
грађани који су претрпјели штету на 
стамбеним објектима, који због тих разлога 
приступају изградњи или реконструкцији 
стамбених објеката ради стамбеног 
збрињавања''. 

 
II 
 

 У члану  IV  став 1. послије ријечи 
''објекту'' ријечи ''у износу већем од 50%'',  
бришу се. 
 

III 
 

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 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

 
Број: 01/1-022-1-111/17      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 10.10.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ            
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________
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9.                                                                                                                                                                                            
          На основу члана 6. и 21. Закона о 
комуналним дјелатностима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/11) и члана 36. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17), Скупштина 
општине Лопаре на 10. редовној  сједници 
одржаној  10.10.2017. године, донијела је 
 

П Р О Г Р А М 
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 

2018. ГОДИНУ 
 

УВОД 
          Програм заједничке комуналне 
потрошње дефинише потребе грађана из 
области комуналних дјелатности у сврху 
квалитетнијег и садржајнијег живљења у 
средини за коју се програм доноси. 

          Законом о комуналним дјелатностима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
124/11) утврђене су комуналне дјелатности од 
посебног јавног интереса, организација 
обављања комуналних дјелатности и начин 
њиховог финансирања. 

          Општина је надлежна да обезбјеђује 
организовано обављање комуналних 
дјелатности. 

          Програмом заједничке комуналне 
потрошње за 2018. годину утврђује се обим и 
начин обављања дјелатности заједничке 
комуналне потрошње, одржавање комуналних 
објеката и уређаја, те потребна средства за 
остваривање циљева предвиђених програмом. 

СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ 
ДЈЕЛАТНОСТИ 
          Средства за обављање комуналних 
дјелатности заједничке комуналне потрошње 
обезбјеђују се у буџету општине из: 

- комуналне накнаде, 

- дијела накнада за коришћење добара 
од општег интереса, 

- дијела прихода од пореза на 
непокретности и 

- дијела накнаде за дате концесије. 

 

ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ 
ПОТРОШЊЕ 
                         Под дјелатностима заједничке 
комуналне потрошње подразумијева се: 

- чишћење јавних саобраћајних 
површина у насељеним мјестима, 

- одржавање јавних саобраћајних 
површина у насељеним мјестима, 

- чишћење, одржавање и уређење 
јавних зелених површина у насељеним 
мјестима, 

- одвођење атмосферских падавина и 
других вода са јавних површина, 

- одржавање и финансирање трошкова 
јавне расвјете у насељеним мјестима, 

- одржавање и модернизација 
комуналне опреме - објеката 
заједничке комуналне потрошње и 

- друге комуналне активности 
(помоћ/подршка заједницама етажних 
власника, сахрана незбринутих лица, 
нумерација објеката и сл.). 

1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ 
ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 
Чишћење јавних саобраћајних површина у 
граду обухвата извођење сљедећих радова: 
- Чишћење улица, паркинга, тротоара, 

платоа и уличног појаса од комуналног 
отпада, 

- Чишћење улица, паркинга, тротоара, 
платоа и уличног појаса од земље, 
пијеска и шљунка (уклањање траве, 
земље и пијеска поред ивичњака), 

- Прање улица, паркинга, тротоара и 
платоа, 

- Уклањање плаката са објеката у 
подручју јавне саобраћајне површине, 

- Уклањање угинулих и прегажених 
животиња као и животиња луталица и 

- Чишћење платоа и тротоара од снијега 
и леда – зимска служба. 

1.1. Чишћење улица, паркинга, тротоара, 
платоа и уличног појаса од 
комуналног отпада (обични улични 
отпад, отпаци из возила који настају 
обављањем одређених активности и 
сезонски отпад) 
Чишћење улица и тротоара односи се на 
ручно сакупљање комуналног отпада и 
врши се по правилу од 15.3. – 15.11. 
текуће године, односно и у преостала 4 
мјесеца који се третирају као период 
зимске службе уколико су временски 
услови такви да нема потребе за 
обављањем радова зимске службе. 

Чишћење и ручно прикупљање 
комуналног отпада с уличног појаса и 
улица које се чисте вршиће се према 
динамици чишћења на утврђеној 
ефективној површини по одређеним 
приоритетима који су табеларно 
приказани и то:    
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Ред. 
бр. 

Чишћена површина 
Дужина 

у m1 
Површина у m2 - 

укупно 

Површина у 
m2 - 

ефективно 

Површина у 
m2 - укупно 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

            

  Прва зона чишћења     4. х 0,05 (5 %) 5. х 15 (6) 

1. Улица „Цара Душана“ - изабрана 
површина   1.320 66 1.008 

  Улица „Цара Душана“ - остатак улице 2.980 18.990 950 5.697 

    Укупно: 20.310 1.016 6.705 

            

  Друга зона чишћења     4. х 0,05 (5 %) 5. х 6 

2. Улица „Вука Стефановића Караџића”  357 2.142 107 643 

3. Улица „Треће мајевичке бригаде”  745 4.470 224 1.341 

4. Улица „Мајке Ангелине“  562 3.372 169 1.012 

    Укупно: 9.984 499 2.995 

            

    Укупно: 30.294 1.515 9.700 

- Простор испред „Дома културе“ - око споменика у центру Лопара и простор испред зграде 
Општинске управе – чишћење петнаест пута у току сезоне, 

- улица бр. 1. (у табели) чистиће се шест пута у току сезоне, 

- улице од 2. – 4. (у табели) чистиће се шест пута у току сезоне, 

Чишћење тротоара и паркинга вршиће се у складу са динамиком чишћења улице којој 
припадају. 

Рачуна се да се ефективно чисти 5% од укупне површине наведене саобраћајне шест пута у 
току сезоне. Динамика чишћења и прикупљања отпадака утврдиће се заједно са извођачем. 
Обавеза извођача радова је и да по налогу стручног лица Одјељења за стамбено–комуналне 
послове изврши и цјелокупно чишћење отпадака са свих јавних површина у граду као и послије 
елементарних непогода, односно повећаног обима коришћења јавних површина. 

1.2. Чишћење улица, паркинга, тротоара, платоа и уличног појаса од земље, траве, пијеска и 
шљунка  

Чишћење улица, платоа, паркинга и тротоара од наноса и траве подразумијева: 

а) ручно чишћење асфалтних површина уз ивичњаке од наноса блата, пијеска и шљунка, на 
ефективној површини чишћења датој у сљедећој табели. 

Ред. 
бр. 

Чишћена површина 
Дужина 

у m1 
Површина 

у m2 
Површина у m2 

- ефективно 

Површина 
у m2 - 

укупно 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

        4. х 0,15 (15 %) 5. х 6 

01. Улица „Цара Душана“ 1.100 5.500 825 4.950 

02. Улица „Вука Стефановића 
Караџића”  357 1.785 268 1.607 

03. Улица „Треће мајевичке бригаде”  745 3.725 559 3.353 

04. Улица „Мајке Ангелине“  562 2.810 422 2.529 

05. Улица „Десанке Максимовић“  132 396 59 356 

06. Улица „Доситеја Обрадовића” 483 1.932 290 1.739 

   Укупно:  16.148 2.422 14.533 
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Рачуна се да се ефективно чисти по 15% површине коловоза уз ивичњаке дуж цијеле улице и 
то 6 пута у сезони. 

б) Сезонски отпад (пијесак и ситни камени агрегат послије зимске службе у прољеће) 
сакупљаће се са 2.400 m2 након завршетка зимске службе. 

1.3. Прање улица, паркинга, тротоара и платоа 

Прање улица, паркинга, тротоара и платоа предвиђено је да се врши на оним јавним 
површинама код којих је ријешено питање одводње. Прање јавних површина обављаће се 
машински, ауто - цистерном у периоду од 01.05. до 30.10. текуће године. Приликом прања 
улица потребно је користити и капацитете које посједује Ватрогасна једница у Лопарама да би 
се оствариле уштеде на овој буџетској ставци.  

Прање саобраћајних површина ће се вршити редовно и по потреби - Налогом надлежног 
органа, у годишњем обиму од 8.000 m2. 

1.4. Уклањање плаката са огласних табли и објеката у подручју јавне саобраћајне површине 

Ова ставка обухвата редовно уклањање плаката са огласних површина (80 m2) у улици Цара 
Душана. Уклањање плаката вршити једном мјесечно. За уклањање наведених плаката 
предвиђено је 48 радних сати годишње. 

Поред редовног уклањања плаката, вршиће се и ванредно уклањање истих у периоду избора, 
како републичких, тако и локалних, као и приликом одређених манифестација које се 
одржавају у граду Лопаре. За уклањање наведених плаката предвиђено је 60 радних сати 
годишње што одговара огласним површинама од око (100 m2). 

1.5. Уклањање угинулих и прегажених животиња као и животиња луталица 

Овим Програмом планирају се средства за одвоз угинулих и прегажених животиња као и 
животиња луталица (око 40 ком годишње) на урбаном подручју насеља, а према динамици која 
је диктирана стварним потребама. 

1.6. Дератизација 

Дератизација је скуп мјера и поступака који се проводе у сврху смањења популације штетних 
глодара (штакора, мишева и мишоликих глодара). Сузбијање и смањење популације штетних 
глодара проводи се биолошким, механичким и хемијским мјерама. Законом о заштити 
становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, број: 14/10) прописана је обавеза 
дератизације на јавним и приватним површинама, те у објектима у којима постоји могућност 
размножавања глодара који преносе заразне болести. Надлежни орган Општинске управе 
организује спровођење опште систематске дератизације за своје подручје (најмање два пута 
годишње у насељеним мјестима - јесења и прољећна дератизација), врши избор извођача и 
финансира трошкове провођења на одређеним јавним мјестима. Ова ставка обухвата и 
дератизацију објеката кишне канализације. 

1.7. Чишћење платоа и тротоара од снијега и леда – зимска служба 

Радови у оквиру зимске службе одвијају се у периоду од 01. јануара до 15. марта и од 15. 
новембра до 31. децембра текуће године, односно може трајати и дуже, а у зависности од 
временских услова.  

У оквиру зимске службе ангажоваће се радна снага и механизација, а обављаће се сљедећи 
радови: уклањање снијега с коловоза градских улица, паркинга и тротоара (одстрањивање 
снијега почиње правовремено тако да висина снијега не прелази 5 цм), посипање залеђеног 
коловоза мјешавином агрегата са индустријском соли, према приоритетима улица који ће се 
дефинисати уговором. Цијена за уклањање снијега формира се на бази ефективног радног 
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часа или по јединице мјере: 1 m1; 1 m2; 1 km, а за посипање на бази 1 m³ утрошеног абразивног 
материјала, зависно од процедуре јавних набавки којим се дефинише и иста ће за предвиђене 
послове бити дефинисана уговором са изабраним извођачем. 

Чишћење снијега са јавних саобраћајних површина машинским и ручним путем. 

Машинско чишћење врши се како је дато у сљедећој табели: 

Ред. 
бр. 

Чишћена површина 
Дужина 

у m1 
Површина у m2 

Површина у 
m2 - укупно 

1. 2. 3. 4. 5. 

  Машинско чишћење     4. х 8 (3) 

01. Улица „Треће мајевичке бригаде”  745 3.725 29.800 

02. Улица „Мајке Ангелине“  562 2.810 22.480 

03. Улица „Степе Степановића“  286 1.144 9.152 

04. Улица „Мајевичких бригада“  390 1.560 12.480 

05. Улица „Краља Петра I“  122 488 3.904 

06. Улица „Десанке Максимовић“  132 528 4.224 

07. Улица „Цара Лазара“  351 1.404 11.232 

08. Улица „Живојина Мишића”  385 1.540 12.320 

09. Улица „Доситеја Обрадовића” 483 1.932 15.456 

10. Улица „Николе Тесле”  258 774 6.192 

11. Улица „Милоша Црњанског”  741 2.223 17.784 

12. Улица „Петра Кочића”  183 549 4.392 

13. Улица „Исидоре Секулић”  95 285 2.280 

14. Улица „Јована Дучића”  92 276 2.208 

15. Улица „Краља Милутина”  205 615 4.920 

16. Улица „Васе Пелагића”  149 447 3.576 

17. Улица „Милоша Обилића”  206 618 4.944 

18. Улица „Радомира Путника”  74 222 1.776 

19. Улица „Владике Његоша''  173 519 4.152 

20. Улица „Видовданска“  182 546 4.368 

21. Улица „Николаја Велимировића”  276 828 6.624 

22. Улица „Николе Пашића”  1.237 3.711 29.688 

23. Улица „Патријарха Павла“  375 1.125 9.000 

24. Примарни локални путеви и улице у 
насељима Прибој и Корај 164.190 492.570 1.477.710 

   Укупно:  520.439 4.163.512 

Ручно чишћење тротоара у улици Цара Душана предвиђено је у укупној количини од (180 
радних сати).  

а) Машинско чишћење снијега врши се са коловоза локалних путева и градских улица и исто 
обухвата радове на чишћењу снијега са одбацивањем истог у страну, евентуално посипање 
залеђених површина мјешавином агрегата (гранулације 2-4 мм) са индустријском соли, а 
према налогу надлежног општинског органа. У недостатку соли може се посипати само 
каменим агрегатом, односно пијеском. Претпоставља се да ће учесталост чишћења улица у 
Лопарама бити 8 (осам) пута на годишњем нивоу, док ће учесталост чишћења улица у Прибоју 
и Корају, као и примарних локалних путева бити 3 (три) пута на годишњем нивоу. 
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Чишћење паркинга од снијега вршиће се у оквиру одржавања локалних путева и градских 
улица на подручју општине Лопаре. Динамика чишћења паркинга одговара динамици чишћења 
саобраћајне површине којој паркинг припада. 

б) Ручно чишћење снијега и леда обухвата радове на чишћењу снијега и леда са одбацивањем 
у страну са платоа и тротоара и посипање залеђених површина мјешавином агрегата 
(гранулације 2-4 мм) са индустријском соли, према налогу надлежног органа, укључујући и 
обавезно чишћење/уклањање посутог абразивног материјала од стране извођача радова 
након престанка потребе за истим, тј. након завршетка зимске службе. 

2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 

У оквиру одржавања јавних саобраћајних површина, планира се обављање сљедећих радова: 

2.1. Уређење хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације врши се у складу са 
саобраћајним пројектом за подручје града. Уређење обухвата исцртавање хоризонталне 
саобраћајне сигнализације, као и набавку и постављање саобраћајних знакова који недостају 
према саобраћајном пројекту, по врстама и према утврђеном приоритету, а на основу праћења 
стања саобраћајне сигнализације у граду. 

План уређења саобраћајне сигнализације дат је у сљедећој табели. 

Ред. 
бр. 

Активност Ј. мј. Количина 

01. Занављање постојеће хоризонталне сигнализације m² 215,63 

02. Исцртавање нове саобраћајне сигнализације m² 700,00 

03. Занављање вертикалне саобраћајне сигнализације ком 29,00 

2.2. Санација „ударних рупа“ на асфалтним саобраћајницама и тротоарима у насељеним мјестима 
гдје се укаже потреба у површини до 398 m². Спецификација потребних радова ће се утврдити 
послије зиме и лоших временских услова који су главни узрочници настанка деформација на 
асфалтним површинама. 

2.3. Стање макадамских улица, односно локалних путева, у насељеним мјестима утврдиће се 
одмах послије зимског периода, те по стварним потребама сачинити и предузети одређене 
мјере санације истих насипањем и планирањем одговарајућим материјалима до 3.300 m3 како 
би се наведене саобраћајне површине могле адекватно користити. 

3. ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 

Под одржавањем и уређењем јавних зелених површина подразумијева се чишћење, кошење и 
сакупљање траве и комуналног отпада (обични улични отпад и сезонски отпад) са јавних 
зелених површина, обнова, одржавање и њега дрвећа, као и украсног грмља и цвијећа. 

Одржавање јавних зелених површина обухвата сљедеће радове: 

3.1. Кошење и одвоз покошене траве са травњака из уличног појаса улица и других јавних 
површина вршиће се како слиједи: 

Ред. 
бр. 

Кошена површина Површина у m2 
Површина у m2 - 

укупно 

1. 2. 4. 5. 

  Прва зона кошења   4. х 6 (2) 

01. Улица „Цара Душана“ - изабрана површина 500 3.200 

  Улица „Цара Душана“ - остатак улице 3.600 7.200 

    4.100 10.400 

  Друга зона кошења   4. х 1 

02. Улица „Треће мајевичке бригаде”  2.300 2.300 
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03. Улица „Мајке Ангелине“  1.700 1.700 

    4.000 4.000 

  Трећа зона кошења   4. х 2 

04. Спомен гробље у Прибоју 2.800 5.600 

05. Спомен парк у Корају 2.500 5.000 

    5.300 10.600 

        

  Укупно: 13.400 25.000 

- Прва зона кошења - Редовно кошење парка око споменика и изабраних површина - 6 (шест) 
пута годишње, односно остатка уличног појаса у улици цара Душана - 2 (два) пута годишње, 

- Друга зона кошења - Редовно кошење уличног појаса  улица од 2. – 3. (у табели) - једном 
годишње и 

- Трећа зона кошења - Кошење површина од 4. - 6. (у табели) - 2 (два) пута годишње у 
сезони. 

3.2. Крчење и одвоз шибља са уличног појаса улица и других јавних површина вршиће се како 
слиједи: 

Ред. 
бр. 

Крчена површина 
Површина у 

m2 
Површина у m2 - 

укупно 

1. 2. 4. 5. 

01. Остале зелене површине у Лопарама и насељима Прибој и Корај 1.200 2.400 

        

  Укупно: 1.200 2.400 

- крчење осталих јавних зелених површина –  2 (два) пута годишње. 

3.3. Одржавање градског гробља у Лопарама у укупној површини од (2.500 m2). 

3.4. Пражњење уличних канти за смеће, те сакупљање и одвоз уличног отпада (70 ком), 

3.5. Сакупљање лишћа са уређених и неуређених јавних зелених површина (2.100 m2) вршиће се 
три пута у току сезоне. 

3.6. Утовар и одвоз сезонског отпада (лишћа, шибља и агрегата) са јавних површина (65 m3), 

3.7. Вршење ванредних послова мимо наведеног програма (уклањање девастираних плаката у 
изборном периоду и мијешаног отпада приликом прољећног чишћења насељених мјеста биће 
вршено по потреби, чишћење дивљих депонија, радови после прослава и манифестација и сл. 
односно по налогу стручног лица Одјељења за стамбено–комуналне послове (967 радних 
сати), 

3.8. Чишћење корита ријеке Гњице од муља, траве, камења, грања и сл. два пута у току године 
(7.200 m2), 

3.9. Кошење и уништавање коровишта од амброзије (4.000 m2), 

3.10. Потпуна (реконструкција) или дјелимична обнова оштећених травњака (300 m2), 

3.11. Сјеча сувих и болесних стабала (16 ком),  

3.12. Орезивање стабала, живе ограде и украсног грмља (170 радних сати),  

3.13. Набавка и садња сезонског цвијећа и трајница  (150 ком) и 

3.14. Њега (заливање, прихрана, окопавање и заштита) сезонског цвијећа и трајница  (120 ком). 

Озелењавање зелених површина у насељеним мјестима, као и дрвореда новим садницама, 
вршиће се по посебном Програму озелењавања урађеном у складу с Програмом Одјељења 
надлежног за комуналне послове. 
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4. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

За нормално функционисање саобраћаја, а из разлога заштите асфалтних застора на 
градским улицама потребно је одржавати кишну канализацију током цијеле године. Програмом 
планирани обим радова подразумијева: 

4.1. Машинско чишћење кишне канализације - одводних канала, јарака и цјевовода (редовно и 
приликом зачепљења) (500 m1). 

4.2. Ручно чишћење сливника на јавним површинама, а све по налогу надлежног органа за укупно 
35 сливника, 

4.3. Чишћење и уређење одводних канала и јарака у насељима Прибој и Корај (400 m2). 

Замјена оштећених сливника и решетки на подручју града вршиће се по потреби и налогу 
надлежног органа. 

Евентуални интервентни радови на санацији одводње површинских и отпадних вода вршиће 
се на подручју града гдје се укаже хитна потреба за интервенцијом (санација и ископ канала у 
уличним појасевима на подручју града).  

Санација већих канализационих кварова на колектору и секундарној канализационој мрежи 
вршиће се по указаној потреби и у складу са расположивим буџетским средствима.  

5. ОДРЖАВАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 

5.1. Код јавне расвјете планирано је одржавање и санација јавне расвјете што подразумијева 
текуће одржавање расвјете (замјена сијалица, осигурача, пригушница, каблова и осталог 
потрошног материјала) и то на око 750 стубова различите висине (од 4 до 9 m) и око 800 
расвјетних тијела различите снаге и израде, као и подешавање рада „временских релеја“ - 
тајмера на свим мјерним мјестима.  

Овом позицијом је обухваћена и замјена оштећених стубова јавне расвјете која се предвиђа у 
обиму 5% од укупне количине стубова (750 * 0,05 = 40 ком) 

Одржавање јавне расвјете приказане у табели вршиће се на начин да ће се неопходне 
интервенције у смислу измјене сијалица, осигурача, пригушница, каблова и осталог потрошног 
материјала извршити најкасније у року од 7 (седам) дана. 

5.2. Утрошак електричне енергије за рад јавне расвјете која је у функцији плаћаће се у складу са 
овим Програмом. 

 

ПРЕГЛЕД РАСВЈЕТНИХ ТИЈЕЛА УЛИЧНЕ РАСВЈЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
(БРОЈ, ПОЈЕДИНАЧНА И УКУПНА СНАГА) 

Редни 
број 

Локација 
Број расвјетних 

тијела 
Појединачна 

снага 
Укупна снага 

  

01. Лопаре - Цара Душана 38  ком 60  Wh 2,28  kWh 

02. Лопаре - Митрићи 23  ком 125  Wh 2,88  kWh 

03. Лопаре - Косаница 21  ком 125  Wh 2,63  kWh 

04. Лопаре - Дедиње 50  ком 125  Wh 6,25  kWh 

05. Лопаре - СШЦ 19  ком 250  Wh 4,75  kWh 

06. Лопаре - Треће мајевичке  18  ком 70  Wh 1,26  kWh 

07. Лопаре - Краља Петра 12  ком 125  Wh 1,50  kWh 

08. Лопаре - Веселиновац 33  ком 125  Wh 4,13  kWh 
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09. Лопаре - Грађевина 36  ком 125  Wh 4,50  kWh 

10. Лопаре - Мачковац 25  ком 125  Wh 3,13  kWh 

11. Мачковац 60  ком 125  Wh 7,50  kWh 

12. Шашуља 3  ком 125  Wh 0,38  kWh 

13. Пукиш 25  ком 125  Wh 3,13  kWh 

14. Миросавци Баре 13  ком 125  Wh 1,63  kWh 

15. Бобетино Брдо 54  ком 125  Wh 6,75  kWh 

16. Корај Калат 7  ком 125  Wh 0,88  kWh 

17. Корај Гајеви 10  ком 125  Wh 1,25  kWh 

18. Корај центар 62  ком 125  Wh 7,75  kWh 

19. Пирковци Тоциљевац 7  ком 125  Wh 0,88  kWh 

20. Мртвица 10  ком 125  Wh 1,25  kWh 

21. Пушковац 9  ком 125  Wh 1,13  kWh 

22. Тобут 26  ком 125  Wh 3,25  kWh 

23. Пељаве 50  ком 125  Wh 6,25  kWh 

24. Прибој 131  ком 125  Wh 16,38  kWh 

25. Јабланица 5  ком 125  Wh 0,63  kWh 

26. Вакуф 10  ком 125  Wh 1,25  kWh 

27. Коњиковићи 20  ком 125  Wh 2,50  kWh 

28. Прибој - Колобара 14  ком 125  Wh 1,75  kWh 

          

  УКУПНО: 791  ком   97,79  kWh 

Обимнији радови на санацији и реконструкцији јавне расвјете вршиће се у складу са 
Програмом капиталних улагања за 2018. годину. 

Наведени радови на санацији јавне расвјете вршиће се у складу са потписаним уговором са 
одабраним извођачем тих радова у 2018. години, а све у складу са расположивим 
финансијским средствима и указаним потребама. 

6. ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ - ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ 
КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ  

Одржавање и модернизација инфраструктуре заједничке комуналне потрошње у 2018. години 
подразумијева сљедеће: 

6.1. Уређење нових, текуће одржавање и чишћење постојећих јавних изворишта пијаће воде, те 
хемијска и биолошка контрола исправности воде за пиће (10 ком), 

6.2. Одржавање клупа и канти за отпад како слиједи: 

Ред. 
бр. 

Активност Ј. мј. Количина 

01. Одржавање постојећих клупа на шеталишту ком 12 

02. Поправка старих и набавка нових уличних канти за смеће ком 30 

6.3. Набавка и уградња поклопаца за шахтове (7 ком), 

6.4. Набавка постављање и скидање застава и декоративног накита за град, 

6.5. Разни радови који нису посебно предвиђени овим Програмом, а за које ће се евентуално 
указати потреба у току године изводиће се по посебном налогу уз претходно обезбјеђење 
финансијских средстава. 
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7. ПОДРШКА ЗАЈЕДНИЦАМА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА У ЦИЉУ УРЕЂЕЊА, КАКО ОБЈЕКТА, ТАКО 
И ПРИПАДАЈУЋЕГ ДВОРИШТА, 

Ред. 
бр. 

Активност Ј. мј. Количина 

01. Одржавање/реконструкција фасадних зидова на зградама m² 500 

02. Одржавање/реконструкција кровних површина на зградама m² 300 

03. Санација терена око зграда m² 800 

8. ДРУГЕ КОМУНАЛНЕ АКТИВНОСТИ (НУМЕРАЦИЈА ОБЈЕКАТА, САХРАНА НЕЗБРИНУТИХ 
ЛИЦА И СЛ.) 

8.1. Означавање улица, нумерација објеката, уређење локације за постављање плана града, 
постављање смјероказа према јавним објектима, односно улицама и сл., 

Ред. 
бр. 

Активност Ј. мј. Количина 

01. Набавка плочица са именима улица ком 20 

02. Набавка плочица са кућним бројевима ком 50 

03. Уређење локације и постављање стаклене витрине са 
планом града 

ком 
1 

04. Набавка и постављање смјероказа према улицама и јавним 
објектима 

ком 
10 

8.2. Погребна дјелатност (сахрана незбринутих лица - лица која немају насљедника, социјално 
угрожених лица и сл.). 

Ред. 
бр. 

Активност Ј. мј. Количина 

01. Сахрана незбринутих лица (без насљедника) Пок. 3 

02. Сахрана социјално угрожених лица - помоћ при сахрани Пок. 3 

9. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАСХОДИ 

С обзиром на природу посла, када је у питању пружање услуга заједничке комуналне 
потрошње, могуће је да ће се током године јавити неизоставна потреба за одређеним услугама 
које нису предвиђене овим Програмом, а које по обиму и коштању не мијењају значајно његову 
структуру. 

Исто тако могуће је да се, због специфичних или ванредних прилика, укаже потреба за већим 
обимом одређених услуга од Програмом предвиђених. 

Из тог разлога предвиђају се интервентна средства у износу од 5.000 КМ која би задовољила 
горе наведене потребе. 

 

РАСХОДИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ за 2018. годину 
 

 

 

1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА   

1.1. Чишћење улица, паркинга, тротоара, платоа и уличног појаса од комуналног отпада (обични 
улични отпад, отпаци из возила који настају обављањем одређених активности и сезонски 
отпад)  5.481,45 КМ 

1.2. Чишћење улица, паркинга, тротоара, платоа и уличног појаса од земље, траве, пијеска и 
шљунка    

- Ручно чишћење асфалтних површина уз ивичњаке  6.975,44 КМ 
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- Сакупљање сезонског отпада (пијесак и камени агрегат послије зимске службе) 1.152,00 КМ 

1.3. Прање улица, паркинга, тротоара и платоа   2.246,40 КМ 

1.4. Уклањање плаката са огласних табли и објеката у подручју јавне саобраћајне површине 864,00 КМ 

1.5. Уклањање угинулих и прегажених животиња као и животиња луталица 320,00 КМ 

1.6. Дератизација 7.200,00 КМ 

1.7. Чишћење платоа и тротоара од снијега и леда – зимска служба   

- Машинско чишћење снијега 12.498,55 КМ 

- Ручно чишћење снијега  1.151,98 КМ 

  Укупно 1.: 37.889,82 КМ 

   

2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА   

2.1. Уређење саобраћајне сигнализације   

- Занављање постојеће хоризонталне сигнализације 690,00 КМ 

- Исцртавање нове саобраћајне сигнализације 2.240,00 КМ 

- Занављање вертикалне саобраћајне сигнализације 4.640,00 КМ 

2.2. Санација ударних рупа на асфалтним коловозним засторима 13.930,00 КМ 

2.3. Санација макадамских застора улица и локалних путева 148.500,00 КМ 

  Укупно 2.: 170.000,00 КМ 

   

3. ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА   

3.1. Кошење травњака и одвоз покошене траве     6.961,50 КМ 

3.2. Кошење и крчење неуређених површина    679,89 КМ 

3.3. Одржавање градског гробља у Лопарама   3.820,64 КМ 

3.4. Пражњење уличних канти за смеће 700,00 КМ 

3.5. Сакупљање лишћа са уређених и неуређених јавних зелених површина 761,67 КМ 

3.6. Утовар и одвоз сезонског отпада 4.258,80 КМ 

3.7. Вршење ванредних послова мимо наведеног програма  3.484,18 КМ 

3.8. Чишћење корита ријеке Гњице   2.527,20 КМ 

3.9. Кошење и уништавање коровишта од амброзије   1.298,70 КМ 

3.10. Потпуна (реконструкција) или дјелимична обнова оштећених травњака  361,53 КМ 

3.11. Сјеча *сувих и* болесних стабала  512,93 КМ 

3.12. Орезивање стабала, живе ограде и украсног грмља (цвијећа)   800,28 КМ 

3.13. Набавка и садња сезонског цвијећа  600,21 КМ 

3.14. Њега сезонског цвијећа  384,70 КМ 

  УКУПНО 3.: 27.152,23 КМ 

   

4. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА   

4.1. Машинско чишћење кишне канализације  6.000,00 КМ 

4.2. Ручно чишћење сливника на јавним површинама   978,71 КМ 

4.3. Чишћење и уређење одводних канала и јарака у насељима Прибој и Корај  482,04 КМ 

  УКУПНО 4.: 7.460,75 КМ 

   

5. ОДРЖАВАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ 
МЈЕСТИМА   

5.1. Текуће одржавање и санација јавне расвјете у насељеним мјестима 20.000,00 КМ 

5.2. Утрошак електричне енергије 50.000,00 КМ 

  УКУПНО 5.: 70.000,00 КМ 

   

6. ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ - ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ 
КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ    

6.1. Уређење нових и одржавање постојећих јавних изворишта пијаће воде 3.500,00 КМ 

6.2. Одржавање клупа и канти за отпад   

- Одржавање постојећих клупа на шеталишту  863,46 КМ 

- Поправка старих и набавка нових уличних канти за смеће  719,55 КМ 
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6.3. Набавка и уградња поклопаца за шахтове  420,00 КМ 

6.4. Набавка, постављање и скидање декоративног накита *и застава*   1.624,19 КМ 

6.5. Разни радови који нису посебно предвиђени овим Програмом 3.000,00 КМ 

  УКУПНО 6.: 10.127,20 КМ 

   

7. ПОДРШКА ЗАЈЕДНИЦАМА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА   

- Одржавање/реконструкција фасадних зидова на зградама 1.500,00 КМ 

- Одржавање/реконструкција кровних површина на зградама 2.700,00 КМ 

- Санација терена око зграда 800,00 КМ 

  УКУПНО 7.: 5.000,00 КМ 

      

8. ДРУГЕ КОМУНАЛНЕ АКТИВНОСТИ    

8.1. Означавање улица, нумерација објеката и сл.   

- Набавка плочица са именима улица 440,00 КМ 

- Набавка плочица са кућним бројевима 400,00 КМ 

- Уређење локације и постављање стаклене витрине са планом града 3.000,00 КМ 

- Набавка и постављање смјероказа према улицама и јавним објектима 450,00 КМ 

8.2. Погребна дјелатност    

- Сахрана незбринутих лица (без насљедника) 2.040,00 КМ 

- Сахрана социјално угрожених лица - помоћ при сахрани 2.040,00 КМ 

  УКУПНО 8.: 8.370,00 КМ 

   

9. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАСХОДИ   

  Интервентна средства због специфичних или ванредних прилика 5.000,00 КМ 

  УКУПНО 9.: 5.000,00 КМ 

   
   

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА :  

   

1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 37.889,82 КМ 

2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 170.000,00 КМ 

3. ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 27.152,23 КМ 

4. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА 7.460,75 КМ 

5. ОДРЖАВАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ 
МЈЕСТИМА 70.000,00 КМ 

6. ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ - ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ 
КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ  10.127,20 КМ 

7. ПОДРШКА ЗАЈЕДНИЦАМА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 5.000,00 КМ 

8. ДРУГЕ КОМУНАЛНЕ АКТИВНОСТИ  8.370,00 КМ 

9. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАСХОДИ 5.000,00 КМ 

   

 У К У П Н О (1. до 9.) 341.000,00 КМ 

 

Р E П У Б Л И К A  С Р П С К A 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

СКУПШTИНA OПШTИНE ЛОПАРЕ 

 

Број: 01/1-022-1-103/17            ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 10.10.2017. године                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                         Миленко Ристић, дипл. ецц,  с.р.
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