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И  З  В  Ј  Е  Ш  Т  А  Ј 

о раду Начелника  општине Лопаре за 2016. годину 
 
 

  Послови и задаци Начелника општине прописани су одредбама  Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и одредбама Статута 
општине Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, број: 4/14 и 11/14). 
Поменутим прописима, поред других надлежности, одређено је да Начелник 
општине: 
  -  предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини, 
  - израђује нацрте и подноси Скупштини на усвајање годишњи Буџет, 
годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони програм, 
просторни и урбанистички план и остале планске документе који се односе на 
кориштење и управљање општинском имовином. 
   
  Начелник општине извршава законске и друге прописе Републике чије је 
извршење повјерено општини, руководи Општинском управом, реализује сарадњу 
општине са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама у 
складу са одлукама и закључцима Скупштине и њених радних тијела, даје 
сагласност на опште акте предузећа и установа чији је општина оснивач, закључује 
уговоре у име општине, одговара за законитост свих аката које предлаже Скупштини, 
доноси одлуку о располагању новчаним средствима и обавља друге задатке који су 
му стављени у надлежност. 
 
  Полазна основа за обављање послова и задатака Начелника био је 
Програм рада Начелника општине Лопаре за 2016. годину који је усвојен од стране 
Скупштине општине. Послови и задаци који су били Програмом обухваћени, били су 
реални, те су у свим областима, скоро у цјелости, реализовани. 
 
  При извршавању послова и задатака Начeлник се оквирно придржавао 
усвојене Стратегије развоја. У извјештајном периоду, може се констатовати да је 
показан напредак у пружању услуга грађанима (скраћени су рокови за рјешавање у 
предметима грађана код Општинске управе). 
  
  Послови и задаци из дјелокруга рада Начелника, као носиоца извршне 
власти општине, кроз најважније области могу се сагледати у најважнијим 
сегментима и то: 
 
 
  Јавне финансије 
 
  За 2017. годину донијета је Одлука о усвајању буџета општине Лопаре 
којом су планирани приходи у износу од 5.036.000.- КМ. Одлуком о усвајању 
ребаланса буџета за текућу годину планирани приходи се повећавају и утврђени су у 
износу од 5.483.000,00 КМ за 2016. годину. Према прелиминарном извјештају, 
остварени приходи и финансирање буџета за 2016.годину износи 5.044.961,00 КМ 
или 92%. Остварење ових прихода највећим дијелом је дошло услед прилива 
пореских прихода у износу од 3.965.295,00 КМ, непореских прихода у износу од 
680.618,00 КМ, грантова у износу од 81.924,00 КМ, трансфери у износу од 317.124,00 
КМ и остали примици. Приход  од пореза на непокретности остварен је у износу од 
146.423,00 КМ, као и приход од ПДВ-а у износу од 3.589.262,00 КМ. У 2016. години 
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дозначени су значајни грантови како капитални тако и остали грантови који су од 
великог значаја за нашу општину као што су грант од Министарства за људска права 
и избјеглице БиХ, Министарства вањске трговине и економских односа БиХ.  Током 
2016. године реализован је кредит Свјетске банке-Међународне асоцијације за развој 
по Хитном пројекту опоравка од поплава и из тих средстава је  финансирана 
санација и реконструкција локалне инфраструктуре оштећење усљед клизишта и 
поплава на подручју општине Лопаре. 
 
 

Привреда 
 
  У области привреде, у 2016. години, није било значајнијих помака у 
односу на претходне године.  Настављене су активности на стварању повољног 
пословног окружења и тражењу инвеститора за некадашњу Фабрику столова и 
столица, Термал и друге капацитете. У другом половини године интензивиране су 
активности на овом пољу. Као резултат ових активности за фабрику радијатора се 
појавио заинтересован купац са циљем наставка производње. У некадашњим 
задругама ЗЗ Дојчин Лукић и ЗЗ Ратко Перић настављен је стечајни поступак.  

У оквиру могућности пружена је подршка у промоцији потенцијала  
општине Лопаре кроз учешће на сајмовима и  манифестацијама.   
  У области пољопривредe, као носиоцу развоја општине, реализовано је 
неколико  пројеката.  

У сарадњи са Развојним програмом Уједињених нација (УНДП) и 
општинама Бијељина и Угљевик, реализован пројекат „Успостава међуопштинске 
сарадње у сектору пољопривреде на подручју града Бијељина и општина Лопаре и 
Угљевик“, у оквиру кога је пружена подршка пластеничкој производњи и повезивању 
пољопривредних произвођача на овом подручју. Са овим општинама је настављена 
сарадња и у другом пројектима. Такође, пружена је подршка д.о.о. „Агрона“ 
Живинице за подизање засада краставаца корнишона, а такође и пројекту подизања 
засада малине на подручју општине Лопаре.  

Током године организована су стручна предавања из више области 
пољопривреде.  
 

 

                 Друштвене дјелатности  
 

  У оквиру ове области посебно треба истаћи организовање  
манифестације „Дани дијаспоре“, у оквиру које је  организована трећи „Фестивал 
ракија и домаћих производа“ са учесницима са подручја општине Лопаре, тако и са 
других подручја.  

 Традиционално су организоване су „Ђурђевданске свечаности“ у склопу 
којих је одржано неколико манифестација.    

И ове године је подржано и одржавање ликовног сабора у Прибоју, који 
је организовао „Атеље 313“, и који је окупио академске сликаре из окружења. 

Већина манифестација из области културе организована је у сарадњи са 
Центром за културу и информисање Лопаре и СПКД „Просвјета“, организовањем и 
учешћем у низу манифестација.  
  Спортске активности је реализовало преко 8 клубова који дјелују на 
подручју општине. Пружена је и подршка организовању традиционалних турнира у 
малом фудбалу у мјесним заједницама.   

И поред недостатка финансијских средстава остварени су солидни 
резултати.   



3 | С т р а н и ц а  

 

  Већ пету годину се подржавају пројекти Омладинске банке Лопаре, у 
оквиру које је реализовано 4 пројекта неформалних група младих. 
 
 
 Капиталне инвестиције 
 
  У извјештајном периоду издвојена су значајна средства за инвестирање 
и реализацију инфраструктурних објеката које је финансирала општина Лопаре из 
буџета. Уколико посматрамо укупно реализоване инвестиције стање изгледа овако: 
  
 

 
 

   рб. ПРОЈЕКАТ Финансирање 
 из буџета 

1. Амбуланта Мртвица 48.930,39 

2. Асфалтирање пута - МЗ Козјак 37.444,68 

3. Набавка и уградња АБС стубова - МЗ Мртвица  2.500,00 

4. Дрвени импрегрирани стубови -  МЗ Прибој 6.949,80 

5. Канализационе цијеви за насеље Слатина 6.937,41 

6. Превоз и уградња стубова 741,80 

7. Превоз и уградња стубова 741,80 

8. Водозахват - МЗ Липовице 7.018,36 

9. Гробљанска зграда - МЗ Козјак 7.020,00 

10. Демонтирање и набавка нове столарије ОШ “Доситеј Обрадовић” 
Б.Брдо 

5.976,58 

11. Грађевинске услуге - пресвлачење коловозне конструкције моста 
– МЗ Липовице 

7020,00 

12. Аутобуско стајалиште - МЗ Вакуф 750,00 

14. Набавка водо материјала - Митрићи 5.370,00 

15 Набавка опреме за гријање – Суд у Лопарама 1.872,00 

16. Набавка материјала за водовод - Митрићи 658,20 

17. Пројекти санација пута – Јабланица, Пипери, Козјак, Тобут, 
Пирковци 
 
 

5.943,60 

18. Резервоар за воду - Крстићи 7.020,00 

19. Набавка и уградња сијалица, рефлектора 2.620,00 
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На основу ових показатеља може се констатовати да су у 2016. години 
извршена значајна инвестициона улагања узимајући у обзир средства која су 
издвојена из буџета општине, као и из осталих извора финансирања. Током 2017. 
године, осим капиталних инвестиција, значајна средства из буџета су издвојена за 
санирање инфраструктуре на подручју општине Лопаре оштећене услед 
елементарних непогода. 
 
 

Односи са органима и организацијама 
 

            У извјештајном периоду општина је остварила сарадњу са ресорним 
министарствима и Владом РС, Савјетом Министара БиХ, сусједним и другим 
општинама у Републици Српској, међународним, владиним и невладиним 
организацијама.  Влади РС кандидовано је више пројеката у току 2016. године, који 
се већим дијелом односе на финансирање програма изградње инфраструктурних 
објеката, рехабилитацију регионалних путева, завршетак асфалтирања локалних 
путева, комуналне инфраструктуре и сл. Кроз преглед капиталних инвестиција може 
се уочити да су ресорна министарства Владе РС, Савјета Министара БиХ и други 
органи заједнички учествовали са општином у суфинансирању пројеката који су били 
од значаја за општину у 2016. години.  
  Сарадња са напријед наведеним институцијама наставиће се и у току 
2017. године. 
  
 
 
Фебруар, 2017. године  
                                                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                             Др Радо Савић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


