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Жеља нам је да Лопаре буду општина у коју се долази, а не из које се одлази. Из године у 
годину све више улажемо у ове области, на задовољство наших грађана.

	 За	руководство	општине	
Лопаре,	људи	су		на	првом	мје-
сту.	Приоритет	је	запошљавање	
становника,	 јер	 су	 нова	 радна	
мјеста	гаранција	и	сигурност	за	
младе	људе	на	просторима	ове	
мајевичке	 општине.	 Једнаку	
пажњу	посвећујемо	и	социјално	
најосјетљивијим	 категоријама,	
образовању,	 култури,	 спорту,	 -	
каже	 начелник	 општине	 Радо	
Савић.	
	 Лопаре	су	данас	модер-
на	 општина	 у	 којој	 је	 људима	
доступно	готово	све	што	и	било	
ком	 грађанину	 Европе.	 Давно	
смо	 схватили,	 да	 немамо	 вре-
мена	 да	 чекамо	 да	 РС	 и	 БиХ	
постану	дио	ЕУ,	зато	смо	поче-
ли	 да	 Европу	 доводимо	 у	 наш	
крај.	 Радимо	 и	 понашамо	 се	
сходно	стандардима	и	правили-
ма	која	важе	у	развијеном	свије-
ту,	 зато	 смо	 и	 успјели	 да	 раз-
вијемо	Лопаре.	
	 У	 протеклој	 години	 у	
Лопарама	су	отворена	392	нова	
радна	мјеста,	а	покренуте	су	и	
привредне	 активности	 које	 су	
оснажиле	ову	општину.	
	 Oпштински	буџет	увећан	
је	за	7	одсто	у	односу	на	прет-
ходну	годину	и	износи	5.750.000	
КМ.	 То	 нам	 омогућава,	 да	 све	
своје	обавезе	према	грађанима	
испуњавамо	на	вријеме,	да	при-
скочимо	у	помоћ,	када	је	људи-
ма	 потребно.	 Општина	 постоји	
због	људи,	а	не	људи	због	ње.		
	 Савић		наглашава,	да	је	
поново	почела	са	радом	фабри-
ка	 за	 производњу	 котлова	 и	
радијатора	„Термал“	која	је	једи-
на	 у	 БиХ,	 а	 која	 је	 уједно	 и	
„генератор	 развоја	 мајевичког	
краја“.		
	 У	 „Термалу“	 је	 до	 сада	
запослено	80	радника,	а	просјек	
плате	је	900	марака.	У	плану	је	
проширивање	 производње	 и	
када	 се	 употпуне	 сви	 произ-

водни	 погони	 онда	 ће	 укупно	
бити	 запослено	 150	 радника,	
што	 је	 значајан	 успјех	 за	 нашу	
општину-истакао	 је	 Савић.																						
Протеклих	 мjесеци,	 општину	
Лопаре	 посјетили	 су	 бројни	
страни	 улагачи	 из	 Њемачке,	
који	 су	 заинтересовани	 за	
покретање	 металске	 и	 месне	
индустрије,	 али	 и	 инвеститори	
из	 Турске	 који	 су	 разговарали	
на	 тему	 преузимања	фарме	 за	
узгој	бикова	и	перади.	

Почетком	 године,	 успјешан	
привредник	 из	 Аустрије,	 родом	
из	 нашег	 краја,	 покренуо	 је	
садњу	 воћњака	 површине	 50	
хектара,	на	коме	ће	бити	засад	
од	 40.000	 садница	шљиве	 која	
ће	вратити	дух	мајевичком	крају	
који	 је	 био	 препознатљив	 по	
шљиви	и	доброј	ракији	 -	навео	
је	Савић.
	 Исти	 инвеститор	 отку-
пио	је	лопарску	Циглану	и	пла-
нира	градњу	хладњаче	од	7.000	
квадратних	метара	на	том	про-
стору,	што	 ће	 бити	 значајно	 за	
развој	пољопривреде.	

	 Са	 радом	 је	 почела	 и	
модерна	 дестилерија	 "Епоха",	
са	своја	четири	бренда	мајевич-
ке	 ракије.	 И	 ми	 као	 и	 цијела	
Република	 Српска	 суочавамо	
се	 са	 проблемом	 одласка	 ста-
новништва	пут	земаља	западне	
Европе.	 Лопаре	 су	 једна	 од	
ријетких	 општина	 која	 има	
одличну	комуникацију	са	својом	
дијаспором.	Многи	који	су	успје-
ли	у	свом	послу,	сада	желе	да	
инвестирају	 у	 свој	 завичај.	 Да	
запосле	 друге,	 да	 остану	 у	
Лопарама.	 Још	 	 врједније	 је	
њихово	 знање	 и	 искуство	 које	
доносе,	 а	 на	 корист	 локалних	
привредника.	 Имамо	 добре	
потенцијале	 за	 развој,	 знамо	
шта	су	наше	предности	и	имамо	
квалитетне	 људе.	 Превазишли	
смо	 многе	 недаће	 и	 окренути	
смо	будућности,	а	будућност	 је	
у	 младима	 и	 знању.	 Усвојене	
мјере	популационе	политике	од	
50.000	 КМ	 на	 годишњем	 нивоу	
већ	 дају	 резултате.	 Настојимо	
да	младим	родитељима	помог-
немо	и	на	други	начин.	
	 Жеља	нам	 је	да	Лопаре	
буду	општина	у	коју	се	долази,	а	
не	из	које	се	одлази.	Знамо	да	
за	 квалитетан	 живот	 није	
довољно	 да	 људи	 имају	 само	
посао.	Потребно	је	и	оно	што	се	
некада	 звало	 “друштвена	 над-
градња”.	 Култура,	 умјетност,	
спорт.	 Из	 године	 у	 годину	 све	
више	 улажемо	 у	 ове	 области,	
на	 задовољство	 наших	 грађа-
на.
	 Посебно	смо	поносни	на	
наш	 Одбојкашки	 клуб,	 који	 је	
убједљиво	освојио	титулу	шам-
пиона	 Републике	 Српске,	 без	
изгубљене	 утакмице,	 и	 заиста	
су	 на	 најбољи	 могући	 начин	
презентовали	 нашу	 општину	 –	
поручује	Савић.
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29. децембар

     27. децембар
   Поводом божићних и новогодишњих праз-
ника и ове године је у Центру за културу и 
информисање Лопаре организована подјела 
пакетића за дјецу предшколског узраста. 
Малишани из Дјечијег вртића Лопаре изве-
ли су пригодан програм, а позориштанце 
"Маслачак" из Бијељине извело је предста-
ву "Новогодишња бајка". Општина Лопаре 
обезбиједила је преко 700 пакетића за сву 
дјецу узраста до десет година са подручја 
које територијално покрива. Ученицима од 
првог до петог разреда пакетићи су уруче-
ни по централним и подручним школама. 

6. јануар 
Начелник општине Лопаре Радо Савић рекао је да 

је Република Српска велико и узвишено дјело, 
створено прије 26 година. Савић је на традицио-
налном пријему поводом 
Дана Републике, 9. јануа-
ра, рекао да је Српска 
трајна категорија, да се 
слави и биће прославља-
на и у будућности. Он је 
истакао да је протекла 
година једна од нају-
спјешнијих за ову маје-
вичку општину у којој је 
отворено 150 радних мје-
ста у реалном сектору. 
Пријему код начелника 
Савића, одржаном у Цен-
тру за културу и информисање у Лопарама, прису-
ствовали су представници Српске православне 
цркве, привредници, представници политичких 
странака, директори јавних предузећа, културни 
и спортски радници.

   У Лопарама је свечано отворен 
нови трговински објекат „Дар“, 
који у свом асортиману има вели-
ки број производа. Отварању је 
присуствовало и руководство 
општине Лопаре на челу са 
начелником. Власник трговине је 
Дарко Крсмановић, који се овим 
послом бави око 30 година. 
Тренутно је запослено 7 радника. 
Поводом свечаног отварања, 
уприличен је коктел за посјетио-
це и пословне партнере, као и 
акцијске цијене на комплетан 
асортиман.

6. јануар 
У Храму Покрова Пресвете Богородице у Лопарама 

вечерњу молитву служио је протојереј-ставрофор 
Стево Јовић који је истакао да се рођењем 
Богомладенца Христа међу Србима рађа љубав 
оплемењена највећим богатством и највећим даром 
који је дат човјеку, а то је рађање дјеце. Бадњак су 
наложили начелник општине Лопаре Радо Савић, 
предсједник Скупштине ове мајевичке општине 
Миленко Ристић, Народни посланик Желимир 
Нешковић и предсједник Црквеног одбора Перо 
Сарић. Окупљени вјерници славили су уз кувано 
вино, народно весеље и ватромет који им је прире-
дила општина Лопаре.
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Представници општине Лопаре 
поводом Дана Републике у 
Мјесној зaјeдници Пукиш посјети-
ли су три породице којима су 
додијелили пакете са храном и 
средствима за хигијену. Шеф 
кабинета начелника општине 
Лопаре Младен Арсеновић рекао 
је да пажња и помоћ никада не 
изостају онима којима је потреб-
на. „Посјетили смо мајку погину-
лог борца, вишечлану породицу и 
социјално-угрожену породицу“, 
рекао је Арсеновић.

ПАКЕТИ ПОМОЋИ ЗА ТРИ ПОРОДИЦЕ 
12 јануар.

Драган Јовић, који живи и ради 
у Аустрији, а поријеклом је из 
мајевичког мјеста Прибој, намје-
рава да засади шљивик на 50 
хектара површине у Горњем 
Мачковцу код Лопара са 40.000 
садница. Начелник општине 
Лопаре Радо Савић посјетио је 
воћњак и, заједно са Јовићем, 
засадио садницу, те истакао да 
овај пројекат обнавља воћарство 
на Мајевици. Јовић планира у 
овој години засадити 21.000 ста-
бала шљиве сорти чачанка, 
љепотица, стенлеј. Он је додао 
да ће воћњак "Јелена", када буде 
завршен, имати више од 40.000 
садница шљивe.

10. јануар

У	Прибоју,	засеок	Џемат	у	Ђукановићима,	
мјештани	су	традиционално	сјекли	Бадњак	и	
донијели	га	испред	храма	Рођења	Пресвете	
Богородице	 у	Прибоју.	 Домаћин	 на	 чијем	 је	
имању	 сјечен	 бадњак	 Недељко	 Ђукановић	
каже	да	се	сваке	године	у	парохији	Прибојској	
организује	 окупљање	 мјештана	 и	 сјеча	
бадњака,	 што	 је	 велики	 догађај	 који,	 под-
сјећа,	доноси	радост	и	весеље.	Старјешина	
храма	 Рођења	 Пресвете	 Богородице	 про-
тојереј-ставрофор	Јеремија	Лазић	истакао	је	
да	се	данас	приноси	Бадњак	кућама	и	храмо-
вима.	Начелник	општине	Лопаре	Радо	Савић	
истакао	 је	 да	 сјеча	Бадњака	 показује	 зајед-
ништво	народа	на	Мајевици	и	изразио	задо-
вољство	 јер	 се	 на	 овај	 начин	његује	 тради-
ција	и	традиционалне	вриједности.

Сјеча	 Бадњака	 обављена	 је	 и	 у	 другим	
мјестима	 општине	Лопаре,	 а	 присуствовали	
су	јој	и	мјештани	који	су	стигли	из	дијаспоре	
да	 рођење	 Исуса	 Христа	 дочекају	 у	 свом	
родном	крају.

БАДЊАК У МАЈЕВИЧКОМ КРАЈУ 
ТРАДИЦИОНАЛНО ПОСЈЕЧЕН 

     Начелник лопарске општи-
не Радо Савић посјетио је са 
инвеститором из Турске 
Хилмијем Озпачађијем клао-
ницу и хладњачу у Лопарама 
и фарму за узгој бикова и 
перади у Прибоју које нису у 
функцији, а за које је заинте-
ресован овај турски предузет-
ник. Савић је рекао да је ово 
још једна од активности 
покретања привреде у маје-
вичком крају. Турски инвести-
тор Хилми Озпачађи, који је 
дошао у Лопаре посредством 
Агенције за унапређење стра-
них инвестиција у БиХ, каже 
да представља три компаније 
из турске области Кајзери.

ИНВЕСТИТОРИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 
ЗА УЛАГАЊА У 
МАЈЕВИЧКИ КРАЈ

16. јануар

2. јануар

https://opstinalopare.com

САДЊА ШЉИВИКА НА 50 ХЕКТАРА

ОПШТИНА ЛОПАРЕ

28. јануар
ПЛАНИНАРСКA 
ШЕТЊА 
МАЈЕВИЦОМ 

Туристичка организација 
општине Лопаре организо-
вала је акцију „Планинарска 
шетња Мајевицом“. Акција 
је спроведена, уз учешће 
преко тридесет планинара 
и заљубљеника природе из 
Лопара, Бијељине и Брчког. 
Учесници су прешли руту 
дужине 15 км и 300 м од 
Јабланице, преко Пољаница, 
Пећина до коте Међедник, 
гдје је организован заједнич-
ки ручак, а затим се преко 
Градине кренуло према 
Лопарама гдје је шетња 
окончана.
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Школа спорта „Здраво дијете“ коју су покренули 
Синиша Павловић и Теодор Бојић, професори физичког 
васпитања у Лопарама, доказ је да се уз мало труда, 
рада и воље могу искористити сопствени капаците-
ти и направити нешто што је корисно заједници.
Општина Лопаре је кроз разне пројекте омогућила 
унапређење и усавршавање рада Школице, али и про-
стора у коме раде, кроз набавку разних реквизита. 
„Циљ наше Школе спорта је да кроз дружење, игру и 
забаву омогућимо дјеци да упознају основне елементе 
разних спортова“, рекао је један од тренера Синиша 
Павловић. „Кроз школу спорта “Здраво дијете” до сада 
је прошло преко 35 полазника, тај број још увијек 
расте“, каже тренер Теодор Бојић. Упис нових чланова 
је могућ у сваком моменту, што је позитивно за дјецу 
чији другари похађају Школицу па се и они могу укључи-
ти кад пожеле. 

У Центру за културу и информисање Лопаре, одржана је тради-
ционална Светосавска академија, коју је организовала Светосавска 
омладинска заједница под покровитељством Општине Лопаре. 
„Слово о Светом Сави“ бесједио је протојереј-ставрофор Стево 
Јовић, а ову академију својим наступом обогатила је етно група 
„Ива“ из Добоја. Допринос богатству садржаја програма дали су и 
ученици лопарских школа.

СРПСКА ТРЕБА ДА ИДЕ ПУТЕМ 
СВЕТОСАВЉА

2. фебруар

22. јануар

НАБАВЉЕНО ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО 

ОДРЖАНА СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА 
У ЛОПАРАМА

27. јануар

Начелник општине Лопаре Радо Савић изјавио је на 
обиљежавању школске славе Светог Саве у Основној 
школи која носи име овог духовног оца српске цркве и 
државе да је Светосавље пут којим Република Српска 
треба да иде. Честитајући славу ученицима и просвјетари-
ма, Савић је најавио наставак добре сарадње и побољ-
шање  услова рада у три основне школе и у Средњошколском 
центру у Лопарама. Архијерејски намјесник тузлански 
Стево Јовић поручио је након ломљења славског колача 
да је будућност српског рода у рађању дјеце. Директор 
Основне школе "Свети Сава" у Лопарама Пајо Томић рекао 
је да ова школа има 400 ученика распоређених у 25 
одјељења.

Ватрогасна јединица Лопаре је представила ново 
возило које је плаћено 14.000 КМ средствима из 
буџета општине. Старјешина Ватрогасне јединице 
Дарко Симеуновић рекао је да ће возило служити 
за евакуацију становника са високих спратова и за 
гашење пожара на високим етажама.  У поступку је 
набавка још једног возила за гашење пожара, која 
ће бити реализована у току ове године. Ватрогасна 
јединица у Лопарама има 14 припадника.

ГОДИНУ ДАНА УСПЈЕШНОГ РАДА 
УНИВЕРЗАЛНЕ ШКОЛЕ СПОРТА 

28. јануар 
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Скупштина општине Лопаре 
подржала је извјештаје о раду 
начелника и општинске управе 
за протеклу годину, те мјере 
популационе политике општи-
не за ову годину којима је 
предвиђено издвајање 50.000 
КМ за разне видове подршке 
рађању дјеце и вишечланим 
породицама. Начелник општи-
не Лопаре Радо Савић рекао је 
након сједнице новинарима да 
је протекла година за ову маје-
вичку општину била једна од 
најуспјешнијих. Према ријечима 
предсједника Скупштине 
општине Лопаре Миленка 
Ристића, данашња сједница 
била је извјештајног каракте-
ра. На сједници одборници су 
усвојили информацију о раду 
Полицијске станице Лопаре.

У	Лопарама	је,	уз	богат	културно-умјетнички	програм,	одржано	завршно	вече	тра-
диционалне	манифестације	 "Мајевичко	 посијело-2018",	 која	 има	и	 такмичарско-ре-
вијални	карактер.	Предсједник	лопарског	СПКД	"Просвјета"	Радмила	Митровић	рекла	
је	да	је	циљ	оваквих	културних	садржаја	очување	и	његовање	духовних	и	народних	
вриједности	мајевичког	краја.
Начелник	 општине	Лопаре	Радо	Савић	изразио	 је	 увјерење	да	ће	ова	 културна	

манифестација	трајати	и	даље	и	пренијети	се	на	млађе	генерације	с	циљем	очувања	
традиције	 мајевичког	 краја.	 Он	 је	 захвалио	 СПКД-у	 "Просвјета"	 које	 даје	 велики	
допринос	очувању	традиције	и	најавио	да	ће	општина	Лопаре	и	у	наредном	периоду	
материјално	помагати	овакве	и	сличне	манифестације.
Свечаности	 је,	осим	бројних	грађана	мајевичког	краја,	присуствовао	архијерејски	

намјесник	 тузлански	 протојереј-ставрофор	 Стево	 Јовић,	 руководство	 општине	
Лопаре	и	Центра	за	културу	и	информисање.
Покровитељи	 манифестације	 су	 Министарство	 просвјете	 и	 културе	 Републике	

Српске	и	општина	Лопаре.
Манифестацију	је	организовало	СПКД	"Просвјета"	Лопаре,	а	одржана	је	у	Центру	

за	културу	и	информисање	ове	општине.

ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА 
ТРАДИЦИЈЕ И ОБИЧАЈА

ПОДРШКА РАЂАЊУ ДЈЕЦЕ 
И ВИШЕЧЛАНИМ 
ПОРОДИЦАМА

ХI СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ                    2018. годинаЛопаре https://opstinalopare.com

16. фебруар
18. фебруар

                            

Начелник општине Лопаре Радо Савић и замјеник начелника 
Срећко Илић посјетили су пољопривредника Недељка Бојкића из 
лопарске мјесне заједнице Јабланица и додијелили му подстицај 
за развој сточарства од 2.000 КМ. Савић је истакао да је Бојкић 
примјер како млад човјек може бити успјешан пољопривредник. 
Двадесетчетворогодишњи пољопривредник Недељко Бојкић, на 
чијем газдинству се налази и рибњак са 800 кубика воде и 500 риба, 
рекао је новинарима да његов сточни фонд износи 33 грла крава, од 
којих је 10 крава музара, а остале су приплодне јунице.

Његово преосвештенство епископ зворничко-тузлански 
Фотије поручио је да је празник Сретење Господње - празник 
љубави Божије и празник духовне радости. Свету архијереј-
ску литургију владика Фотије служио је пред бројним вјерни-
цима у Храму Рођења Пресвете Богородице у Мачковцу, уз 
саслужење свештенства лопарског. Након литургије служен 
је парастос за 242 погинула борца мајевичког краја. Светој 
архијерејској литургији присуствовало је руководство општи-
не Лопаре и Борачке организације ове мајевичке општине и 
велики број вјерника.

НОВЧАНИ ПОДСТИЦАЈ ЗА МЛАДОГ 
ПОЉОПРИВРЕДНИКА ИЗ ЈАБЛАНИЦЕ

6. фебруар

СРЕТЕЊЕ У МАЧКОВЦУ
15. фебруар

ОПШТИНА ЛОПАРЕ



INFORMATIVNI BILTEN 887ОПШТИНА ЛОПАРЕИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН

https://opstinalopare.com

ПОСЛОДАВЦИ ПОНУДИЛИ ВИШЕ 
ОД 200 РАДНИХ МЈЕСТА

ХI СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ                    2018. годинаЛопаре

  Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности Општинске 
управе Лопаре је у сарадњи са 
Министарством пољoпривреде, 
шумарства и водопривреде РС, 
организовало предавање за пољо-
привреднике општине Лопаре. 
Предавање је поздравио и начелник 
општине Лопаре Радо Савић. 

Теме предавања су биле: 1.
Актуелно стање у производњи каба-
сте сточне хране и значај контроле 
њеног поријекла; 2. Изазови у произ-
водњи кукуруза и како их рјешавати; 
3. Аграрна политика – ажурирање 
података. Предавачи су били: др 
Светко Војин и мр Горан Остић са 
Пољопривредног института Бања 

Лука и Сања Нинковић, дипл. инж.
пољ. Вилики број пољопривредника 
показао је интерес за ово преда-
вање.

ОДЖАНО ПРЕДАВАЊЕ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
ПРОИЗВОЂАЧЕ 

Начелник општине Лопаре Радо 
Савић састао се са делегацијом 
привредника из Њемачке који су заин-
тересовани за улагање у привреду ове 
мајевичке општине. Након презента-
ције привредних капацитета општине 
Лопаре, Савић је изразио задовољ-
ство што у овај крај долазе привредни-
ци који имају знање и капитал. 
Потенцијални инвеститор, представ-
ник фирми и привредних организација 
из Дрездена Клаус Винклер изразио је 
увјерење да ће бити остварен зајед-
нички циљ, а то је покретање пројека-
та из области металске и месне инду-
стрије. Он је изразио заинтересова-
ност за отварање фабрике која би 
производила аутомобиле. Иницијатор 
данашњег састанка је привредник из 
Њемачке, родом из Теслића, Мирослав 
Којадиновић. Након састанка са руко-
водством општине Лопаре, њемачка 
делегација је посјетила фабрике 
металске индустрије "Термал" и 
"Термоелектро опрема", хемијске 
индустрије "Флора фарм" и текстилну 
индустрију "Кристин мод". Састанку је 
присуствовала и конзул БиХ у Минхену 
Ранка Домазетовић.

23. фебруар.

ЊЕМАЧКИ ИНВЕСТИТОРИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА 
УЛАГАЊЕ

Први Сајам запошљавања у 
Лопарама окупио је 21 послодавца 
који су заинтересованим радници-
ма понудили више од 200 радних 
мјеста.

Директор Завода за запошља-
вање Републике Српске Мирослав 
Вујичић рекао је на отварању сајма 
да је у протекле двије године Завод 
са 104.000 КМ финансирао разли-
чите пројекте запошљавања у 
привреди општине Лопаре.

Вујичић је након отварања Сајма 
запошљавања са начелником 
Лопара Радом Савићем потписао 
Протокол о међусобној сарадњи с 
циљем бржег и ефикаснијег рјеша-
вања питања незапослености.

Савић је изразио задовољство 
што су у протеклој години запосле-
на 392 лица са евиденције незапо-
слених на подручју општине Лопаре 
и најавио и наставак рада општин-
ске власти на привлачењу потен-
цијалних инвеститора у овај маје-
вички крај.

Инжењер за људске ресурсе 
фирме "Термоелектро" Љубинка 

Марковић рекла је новинарима да 
су на Сајму запошљавања у 
Лопарама понудили посао за 100 
радника са занимањем бравара, 
заваривача и цјевара.

Замјеник директора фирме 
"Кристин мод" Обрадин Божић 
рекао је да ова фирма на Сајму 
запошљавања тражи 30 радника у 
индустрији конфекције и да је тај 
конкурс дуготрајан за подручје 
Бијељине и општина Угљевик и 
Лопаре.

1. март

18. март

Савјет ученика ЈУ СШЦ "Вук 
Караџић" је обиљежио Дан 
српског језика. Кроз низ паноа 
који су се састојали од пробле-
ма неписмености, основих гре-
шака које се појављују у право-
пису, историјског развоја јези-
ка, ученици су показали значај 
очувања идентитета српског 
народа, његове историје и кул-
туре. Сви ученици уз помоћ 
професора, координатора 
Савјета ученика, су дали несе-
бичну помоћ и доказали да је 
први корак очувања српског 
језика учење историјског раз-
воја истог, а све захваљујући 
нашим великанима од првих 
твораца писма до данас.

ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 
21. март
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Дом здравља Лопаре је у Мјесној 
заједници Корај започео пројекат 
"Базари здравља" у оквиру којег ће 
бити организовани бесплатни превен-
тивни прегледи становника мајевич-
ког краја. Акцији бесплатних превен-
тивних прегледа у Корају присуство-
вао је и начелник општине Лопаре 
Радо Савић.

Дом здравља Лопаре покрива 
здравствене потребе 9.000 осигура-
ника.

ПРЕВЕНТИВНИ 
ЗДРАВСТВЕНИ 
ПРЕГЛЕДИ У КОРАЈУ У	сусрет	Дану	полиције	Републике	Српске,	

на	полигону	ОШ	„Свети	Сава“	Лопаре,	органи-
зовани	су	„Дани	отворених	врата“	гдје	су	дјеци	
из	ЈУ	„Дјечији	вртић“	Лопаре	и	основне	школе	
презентована	 материјално	 –	 техничка	 сред-
ства	 и	 опрема	 припадника	 полиције,	 уз	 дру-
жење	дјеце	и	полицајаца	Полицијске	станице	
Лопаре.	Поред	овога	планиран	је	низ	активно-
сти:	 даривање	 крви	 припадника	 полиције	 и	
парастос	 за	 погинуле	 припаднике	 полиције	 у	
згради	 Полицијске	 станице.	 Своје	 учешће	 у	
овој	 манифестацији	 имали	 су	 и	 лопарски	
ватрогасци.

ОБИЉЕЖЕН ДАН 
ПОЛИЦИЈЕ У 
ЛОПАРАМА 

28. март

Представници Агенције за без-
бједност саобраћаја и Ауто-мото 
савеза Републике Српске одржали 
су у Лопарама низ акција и преда-
вања за ученике и пољопривред-
нике чији је циљ повећање безбјед-

ности саобраћаја. У оквиру превен-
тивне републичке кампање 
"Освјетлај образ домаћине, означи 
трактор жутим ротационим свјет-
лом" и возачима у овој локалној 
заједници подијељена су ротацио-
на свјетла и одржано предавање о 
значају обиљежавања трактора на 
јавном путу. Након савјетовања за 
пољопривреднике, у Центру за кул-
туру и информисање у Лопарама 
одиграна је представа "Мирка" за 
ученике основних школа, која на 
шаљив начин, прилагођен овом 
узрасту, показује како дјеца треба 
да се понашају у саобраћају. У 
СШЦ у Лопарама одржано је пре-
давање о теми "Млади и алкохол", 
са акцентом на ученике који су 
напунили 18 година и постали воза-
чи, те упозорењем на опасне 

посљедице вожње под дејством 
алкохола. Начелник општине 
Лопаре Радо Савић поздравио је 
учеснике едукација и захвалио 
Агенцији за безбједност саобраћаја 
и АМС Републике Српске на њихо-
вој организацији.

У ЛОПАРАМА НИЗ АКЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
20. март 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ

16. март 

У	Лопарама	је	у	току	санација	двије	градске	
улице	 са	 тротоарима,	 те	 изградња	 неколико	
путних	 праваца	 у	 мјесним	 заједницама	 ове	
мајевичке	општине,	за	шта	ће	бити	издвојено	
308.000	КМ	из	кредитних	средстава	за	обнову	
од	поплава.
Начелник	 општине	 Лопаре	 Радо	 Савић	

рекао	је	да	је	у	току	и	замјена	крова	на	згради	
општине.	
Он	 је	 обишао	 радове	 у	 улици	 Степе	

Степановића	 и	 најавио	 санацију	 у	 градској	
зони.

САНАЦИЈА УЛИЦА И 
АСФАЛТИРАЊЕ 
ПУТЕВА

30. март
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ДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ ИЗ 
ЛОПАРА И БРЧКОГ
Начелник	 општине	 Лопаре	 Радо	 Савић	

отворио	 је	 такмичење	 полазника	 школица	
спорта	из	Лопара	и	Брчког	које	је	организо-
вано	у	оквиру	пројекта	"Про-будућност",	чији	
је	циљ	помирење,	изградња	мира	унутар	и	
међу	заједницама	у	БиХ	које	су	подијељене	
по	ентитетским	линијама.	Савић	је	рекао	да	
је	општина	Лопаре	са	 још	неколико	локал-
них	 заједница	 из	 Федерације	 БиХ	 и	
Републике	Српске	укључена	у	овај	пројекат,	
чији	је	циљ	рад	на	помирењу	и	на	стварању	
бољег	амбијента	у	коме	ће	одрастати	млађе	
генерације.	 Тренер	 лопарске	 школице	
Теодор	Бојић	рекао	је	да	је	у	плану	и	колек-
тивно	 дружење	 са	 школицама	 спорта	 из	
Тузле,	Угљевика	и	Брчког.	У	оквиру	пројекта	
"Про-будућност"	 млади	 имају	 прилику	 да	
учествују	 у	 тренинзима,	 активностима	
лидерства,	мировним	 камповима	и	 конфе-
ренцијама.

Чланови Удружења грађана "Мајевички акцијаши" су 
организовали акцију уређења дјечијег игралишта у 
Лопарама. Предсједник овог удружења Звездана Дејић 
рекла је да су "Мајевички акцијаши" до сада учествова-
ли у више волонтерских акција у региону. Она је истакла 
да ово удружење броји укупно 40 чланова, искључиво 
младих људи и да је до сада организовало два сусрета 
бивших акцијаша на Мајевици. Акцију су подржали 
начелник општине Лопаре Радо Савић који је у пратњи 
предсједника Удружења "Мајевички волонтер" 
Желимира Нешковића обишао и поздравио акцијаше. 
Нешковић је истакао да је циљ ових удружења активи-
рање волонтеризма на подручју Лопара и додао да 
Удружење "Мајевички волонтер" има 50 чланова.

АКЦИЈА УРЕЂЕЊА ДЈЕЧИЈЕГ 
ИГРАЛИШТА

31. март 

15. април 

Омладински фудбалски клуб  „Прибој“ 
из Прибоја код Лопара свечано је завр-
шио реконструкцију и уређење спортског 
терена уручивши захвалнице начелнику 
општине Лопаре Ради Савићу и директо-
ру Рудника и термоелектране „Угљевик“ 
Ђорђу Поповићу за подршку у раду. 
Предсједник овог клуба Горан Тасовац 
истакао је да су добар рад и добри резул-
тати омогућени улагањем у инфраструк-
туру којим су побољшани услови за рад. 
Клуб се такмичи у четвртој лиги Републике 
Српске, а има и Школу фудбала узраста 
до 12 година. Начелник Лопара Радо 
Савић захвалио се у име општине свима 
који помажу рад клуба и истакао да је 
улагање у спорт и младе један од приори-
тета локалне власти. ОФК „Прибој“ осно-
ван је 1980. године и заједно са Школом 
фудбала броји укупно 50 чланова.

ЗАХВАЛНИЦЕ ЗА ПОДРШКУ 
РАЗВОЈУ СПОРТА

15. април 

Одбојкаши	 „Мајевице“	из	Лопара	свеча-
но	 су	 обиљежили	 шампионску	 титулу	 и	
улазак	 у	 Премијер	 лигу	 БиХ	 у	 Свечаном	
салону	„Омс“	у	овој	мајевичкој	општини.
У	име	руководства	клуба	присустнима	се	

обратила	 Богдана	Митровић	 и	 подсјетила	
да	 овај	 клуб	 постоји	 уназад	 40	 година	 и	
напоменула	да	је	титула	првака	Републике	
Српске	историјски	успјех	за	клуб	и	општину	
Лопаре.
Капитен	 мајевичког	 шампиона	 Немања	

Томић,	 није	 крио	 задовољство	 освојеном	
титулом	и	успјехом.
„Направили	 смо	 велики	 успјех	 за	 клуб.	

Од	самог	почетка	знали	смо	да	вриједимо	и	
вјеровали	смо	у	успјех“,	рекао	је	Томић.

СВЕЧАНО ОБИЉЕЖЕНА 
ШАМПИОНСКА ТИТУЛА

1. април 

Други,	 од	 три	 дијела	 радионица	
Програма	 јачања	 предузетничких	 вјешти-
на,	за	општине	Угљевик	и	Лопаре,	одржао	
се	 у	 лопарском	 Центру	 за	 културу.	
Радионице	су	у	склопу	Пројекта	запошља-
вања	младих	(YEP)	који	има	за	циљ	јачање	
предузетништва	 кроз	 подршку	 у	 развоју	
личних	 предузетничких	 капацитета,	 раз-
воју	модела	и	пословног	плана	за	послов-
ни	 подухват,	 техничкој	 имплементацији	
производа	и/или	услуга	те	менторство	при	
регистрацији	и	развоју	бизниса.	Прве	ради-
онице	су	одржане	од	15.	до	18.	марта	2018.	
године,	а	друге	су	почеле	12.	и	трајале	до	
15.	априла.	Пројекат	је	подржан	од	владе	
Швајцарске,	 а	 реализује	 га	 GOPA	 mbH,	
водећа	 Њемачка	 развојна	 консултантска	
компанија	 и	 једна	 од	 најјачих	 консултан-
ских	 групација	 у	 Европи,	 уз	 координацију	
са	општинама	Угљевик	и	Лопаре.	Обука	се	
изводи	по	„CEFE“	методологији	од	стране	
Удружења	„CEFE“	тренера	БиХ.	Пoслoвним	
пoдухвaтимa	кojи	дoбиjу	пoзитивну	oцjeну	
бићe	пoнуђeн	пaкeт	пoдршкe	кojи	укључуje	
инвeстициoнa	срeдствa	зa	пoкрeтaњe	биз-
нисa	тe	мeнтoрску	пoдршку	у	oблaстимa	у	
кojим	се	зa	тo	идeнтификуje	пoтрeбa.

YEP ИНКУБАТОР 
ПОСЛОВНИХ ИДЕЈА

13. април 

ХI СПЕЦИАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ                      2018.година https://opstinalopare.comЛопаре
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      У Библиотеци града Београда 
представљен је 11. број часописа за 
језик, књижевност и духовност 
„Бокатин Дијак“ чији су издавачи 
Центар за културу и информисање 
Лопаре и Удружење за очување 
баштине „Дијак“ из Прибоја код 
Лопара. О часопису је говорио главни 
и одговорни уредник Слободан Јовић. 
Он је навео да је до сада изашло 11 
свесака овог часописа који излази 
два пута годишње. Он је изразио 
задовољство јер су на промоцији 
били присутни и познати писци Стојан 
Срдић, Рајко Лукач, Александар 
Саша Петров, Дејан Вукићевић и 
Бранимир Кршић.

 О часопису је говорила Јана Алексић 
са Института за књижевност и умјет-
ност из Београда, те професор са 
Филолошког факултета Београд 
Желимир Вукашиновић и професор 
Факултета примјењених умјетности 
Београд, Здравко Мићановић.

ХI СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ                 2018. годинаЛопаре

               
Вишечлана ромска породица 
Зарић из Тобута код Лопара 
добила је новоизграђену кућу 
за коју је, према програму стам-
беног збрињавања Рома, 
Министарство за људска права 
и избјеглице БиХ обезбиједило 
53.000 КМ, а општина Лопаре 

8.000 КМ. Кључеве од куће је 
породици Зарић уручио замје-
ник министра за људска права 
и избјеглице БиХ Предраг 
Јовић, који је нагласио да је 
циљ овог пројекта побољшање 
услова живота ромских породи-
ца, унапређењем становања и 
комуналне инфраструктуре.  
 Начелник Лопара Радо Савић 
рекао је да је ово добар примјер 
сарадње са вишим нивоима 
власти, истичући да су пројекти 
који се односе на Роме веома 
корисни и видљиви у овој 
локалној заједници. Милица 
Зарић је у име породице захва-
лила свима који су учествовали 
у изградњи куће, напомињући 
да су у старој и трошној кући 
живјели 35 година. Поред ове 
куће из дозначених средстава 
урађен је и асфалтни пут до 
гробља у Веселиновцу.

РОМСКА ПОРОДИЦА ДОБИЛА 
НОВУ КУЋУ

 20. април

	 	 	 	 У	 Улици	 Степе	 Степановића	 у	 градском	 дијелу	
општине	 Лопаре	 данас	 је	 завршено	 асфалтно	
пресвлачење	са	уградњом	нових	ивичњака	и	 кишне	
канализације	 у	 дужини	 од	 190	 метара.	 Начелник	

општине	Лопаре	Радо	Савић	рекао	је	након	обиласка	
радова	 да	 је	 уређењем	 ове	 градске	 улице	 ријешен	
ранији	проблем	који	се	стварао	сливањем	кишнице,	
те	 је	знатно	побољшан	њен	изглед.	Према	његовим	
ријечима,	за	све	ове	пројекте	издвојено	је	308.000	КМ	
из	кредита	Свјетске	банке	за	обнову	од	поплава.

АСФАЛТИРАНА И УРЕЂЕНА 
ЈОШ ЈЕДНА ГРАДСКА УЛИЦА

 24. април

ЧАСОПИС „БОКАТИН ДИЈАК“ У БЕОГРАДУ
 13. април

  Директор "Путева Републике 
Српске" Ненад Нешић и начел-
ник општине Лопаре Радо Савић 
најавили су да ће бити санира-
на нека клизишта и коловоз на 
путном правцу Лопаре-Горња 
Тузла.  Нешић је са Савићем 
обишао путеве на овом под-
ручју који су у надлежности 

"Путева Републике Српске". 
Састанку у Лопарама прису-
ствовао је и директор Рудника и 
термоелектране "Угљевик" 
Ђорђе Поповић, као и надзорни 
инжењер области шест преду-
зећа "Путеви Републике Српске" 
Душан Топалић.

 16. април

НАЈАВЉЕНА САНАЦИЈА КЛИЗИШТА 
И ПУТНИХ ПРАВАЦА

https://opstinalopare.com

ОПШТИНА ЛОПАРЕ

     У насељу Мртвица код Лопара 
асфалтиран је пут, у дужини од 
1.400 метара, за шта ће бити 
уложено 97.000 КМ заједничких 
средстава мјештана и општине.
Начелник Лопара Радо Савић, 
који је посјетио мјесто извођења 
радова, рекао је да је овај пројекат 
веома важан за општину, из 
чијег је буџета издвојено 45.000 
КМ. Мјештанин Мртвице Митар 
Сајловић рекао је да у овом 
дијелу има 30 домаћинстава 
и захвалио општини Лопаре 
за помоћ у реализацији овог 
пројекта.

НОВИ АСФАЛТ У 
МРТВИЦИ

30. април
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  У Прибоју су одржани шести тра-
диционални Међуетнички бицикли-
стичко-еколошки сусрети младих. 
Партнерска мрежа НВО БиХ која 
заговара мултиетничку сарадњу 
на челу са НВО ЕКО-Леонардо из 
Прибоја и Асоцијацијом Зелене 
стазе из Тузле, у оквиру пројек-
та "Научно-истраживачки камп за 
младе" који финансира Америч-
ка Амбасада у БиХ те подршком 
општина Лопаре, Лукавац, Теочак 
и Сапна и ове године организовали 
су манифестацију МТБ Бициклија-
да Прибој 2018. 
   На овогодишњим сусретима мла-
дих учешће је узело око четрдесет 
бициклиста из Брчког, Бијељине, 
Прибоја, Угљевика, Лопара, Тео-
чака, Сапне, Тузле, Добоја, Живи-
ница и Лукавца. Традиционални 
сусрет младих имао је за циљ про-
моцију вриједности мира, толеран-
ције и функционалне мултиетничке 
сарадње, кроз провођење еколош-
ке акције и вожњу бициклом. Након 
свечаног отварања манифестације 
и обраћања медијима уприличена 
је бициклистичка вожња планин-
ском стазом обронцима Мајевице, 

око језера Сњежница, а кроз тери-
торију општина Лопаре, Теочак и 
Сапна, чиме су симболично пове-
зане општине. 
  Манифестација је подржана од 
Сталне радне групе за регионал-
ни рурални развој (SWG) у окви-
ру Пројекта “Рурални развој кроз 
интегрисано управљање шумским 
и водним ресурсима у југоисточ-
ној Европи: Перспективе руралног 
развоја: квалификовање, реинте-
грација и (само)запошљавање" 
који спроводи у партнерству са 
њемачком агенцијом за међуна-
родну сарадњу (GIZ) уз финансиј-
ску подршку њемачког федералног 
Министарства за економски развој 
и сарадњу (BMZ), као и Општине 
Лопаре.

Начелник општине Лопаре Радо Савић је у оквиру минхенског пословног 
форума "Улагање у Лопаре" на којем ће бити ријечи о улагањима у ову маје-
вичку општину посјетио Индустријску зону "Gendorf" у баварском граду 
Бургхаузену у којој је запослено 4.800 радника. Домаћин делегацији општине 
Лопаре као и данашњем привредном форуму је успјешни привредник 
Мирослав Којадиновић, поријеклом из Републике Српске, а менаџер у фирми 
"InfraServ" која се бави инжењерингом концептне експертизе. Привредном 
форум под називом "Улагање у Лопаре" присуствују представник 11 њемачких 
привредних организација Клаус Винклер, предсједник Организације за зашти-
ту воде и ваздуха и компаније "Donatek" Роберт Прилер, као и представници 
фирми металске индустрије.

ХI  СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ                 2018. годинаЛопаре

МЕЂУЕТНИЧКИ БИЦИКЛИСТИЧКО-ЕКОЛОШКИ 
СУСРЕТИ МЛАДИХ 

28. април.

У повратничком селу Миладићи 
(прије одбрамбено-отаџбинског 
рата општина Лопаре, а сада 
општина Челић) организована је 
друга по реду котлићијада. 
Иницијатор овог окупљања 
Миладићана и њихових гостију из 
Лопара и шире регије је Црквени 
одбор из Миладића и Црквена 
општина Пипери на челу са свеш-
теником Миленком Стевановићем. 
Уз веселу атмосферу богату трпе-
зу и традиционалну пјесму, крча-
кало се 13 котлића у којима је 
припреман веома укусан гулаш, 
па је трочланом жирију у саставу 
Стојан Стевановић, Желимир 
Нешковић и Владо Антић било 
веома тешко да одлучи о побјед-
ницима. Треће мјесто освојила је 
екипа Прибоја, а пехар је уручен 
капитену Горану Тасовцу, друго 
мјесто је заузела екипа Ловачке 
секције Козјак, а пехар је подигао 
капитен Бојан Ерић. Побједник 
котлићијаде МИЛАДИЋИ 2018 је 
екипа домаћина на челу са Јовом 
Илићем, којем је уручена прва 
награда росфрајни котао са при-
бором.

КОТЛИЋИЈАДА 
МИЛАДИЋИ 2018 

29. април.

ДЕЛЕГАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ПОСЈЕТИЛА 
ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ У БАВАРСКОЈ

27. април.

Волонтери	на	подручју	од	Прибоја	
до	Бањ	Брда	уклањају	отпад	уз	маги-
стрални	 пут	 који	 од	 Бијељине	 води	
према	Тузли.
Предсједник	Удружења	"Мајевички	

волонтер"	Желимир	Нешковић	рекао	
је	 да	 ће	 волонтери	 уклонити	 сав	
отпад	 којег	 послије	 зимског	 периода	
има	у	већој	количини.
Носиоци	 активности	 су	 удружења	

"Мајевички	 волонтер"	 и	 "Мајевички	
акцијаши",	а	учесници	су	и	представ-
ници	Светосавске	омладинске	зајед-
нице	 из	 Лопара,	 Удружење	 "Еко	
Леонардо"	из	Прибоја,	 те	 волонтери	
из	Тузле	и	Теочака.
Волонтере	је	поздравио	и	предсјед-

ник	 Скупштине	 општине	 Лопаре	
Миленко	Ристић	који	је	оцијенио	да	је	
ово	 примјер	 како	 млађе	 станов-
ништво	даје	допринос	развоју	Лопара.

ВОЛОНТЕРИ ЧИСТЕ 
ОТПАД УЗ 
МАГИСТРАЛНИ ПУТ ОД 
ПРИБОЈА ДО БАЊ БРДА

29. април.
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Уличном трком ученика основних и средњих школа у 
Лопарама почела је традиционална манифестација 
"Ђурђевданске свечаности" којом се обиљежава крсна 
слава општине - Свети Ђорђе.

Медаље најбољим такмичарима у пет категорија 
додијелио је замјеник начелника Лопара Срећко Илић, а 
начелник општинског Одјељења за привреду и друштве-
не дјелатности Жељко Керовић рекао је да је број учес-
ника уличне трке сваке године већи.

У част крсне славе општине Лопаре полазници Дјечијег 
вртића премијерно су извели своју химну на свечаности у 
Центру за културу.

Богат културно-умјетнички програм поводом општин-
ске славе Светог Ђорђа приредили су ученици Основне 
школе "Свети Сава" и Средњошколског центра "Вук 
Караџић", полазници Дјечијег вртића "Лопаре" и чланови 
Српског просвјетног и културног друштва "Просвјета".

Вечери културе и умјетности присуствовали су и 
архијерејски намјесник тузлански протојереј-ставрофор 
Стево Јовић, начелник општине Лопаре Радо Савић, 
замјеник начелника Срећко Илић, народни посланик из 
Лопара Желимир Нешковић, те бројни друштвени и кул-
турни радници ове мајевичке општине.

На свечаној сједници Скупштине општине Лопаре су 
уручена признања српском члану Предсједништва БиХ 
Младену Иванићу и министру здравља и социјалне 
заштите Републике Српске Драгану Богданићу за под-
ршку развоју ове локалне заједнице.

Поводом крсне славе општине Светог Ђорђа, начелник 
Лопара Радо Савић и потпредсједник Скупштине општи-
не Горан Максимовић уручили су признања појединцима и 
предузећима који су у претходној години допринијели 
унапређењу и развоју општине у различитим областима.

Савић је на свечаности говорио о постигнутим резул-
татима у претходној години и будућим плановима раз-

воја општине, а из бројних реализованих пројеката 
издвојио је успјех у запошљавању.

На свечаној сједници Скупштине општине Лопаре која 
је одржана у Центру за културу општинска медаља 
Светог Ђорђа додијељена је Дарку Крсмановићу за иска-
зану хуманост, а златна значка Светозару Остојићу за 
развој и афирмацију туризма општине Лопаре.

Мирославу Којадиновићу златна значка додијељена је 
за подршку развоју општине Лопаре и хуманитарни рад, 
Јадранку Лешићу за подршку развоју ове општине, Илији 
Стјепановићу за развој привреде, Драги Радовановићу за 
остварене резултате у области науке и културе, те 
Драгану Јовићу за развој пољопривреде.

Општинска признања уручена су и Дестилерији "Епоха" 
за развој пољопривредне производње, Недељку Бојкићу за 
остварене резултате у пољопривреди, предузећу "Wood 
World" за привредне успјехе, Одбојкашком клубу "Мајевица" 
у области спорта, Ватрогасном савезу Републике Српске 
за помоћ у техничком опремању Ватрогасне јединице 
Лопаре и предузећу "Термал" за остварене резултате у 
привреди.

Његово преосвештенство епископ зворничко-тузлан-
ски Фотије поручио је у бесједи вјерницима да Свети 
великомученик Георгије показује да не треба никада 
одступати од своје вјере, ни по цијену гоњења, муче-
ништва и распећа.

Крсна слава општине Лопаре Ђурђевдан обиљежена је 
Светом архијерејском литургијом и ломљењем славског 
колача у Храму Покрова Пресвете Богородице, литијом 
градским улицама и поменом за 242 погинула борца маје-
вичког краја.

Начелник општине Лопаре Радо Савић честитао је 
славу суграђанима и захвалио свима који су дали допринос 
развоју општине, уз увјерење да ће се привредни напре-
дак из претходног периода задржати и унаприједити.

Након полагања цвијећа испред централног споменика, 
епископ Фотије и остали званичници посјетили су и 
Спомен-собу за погинуле борце у Центру за културу и 
информисање у Лопарама.

"Ђурђевданске свечаности" завршене су додјелом 
захвалница ученицима основних и средњих школа који су 
постигли запажене резултате на општинским, регио-
налним и републичким школским такмичењима.

https://opstinalopare.com

ОПШТИНА ЛОПАРЕ

ЂУРЂЕВДАНСКЕ СВЕЧАНОСТИ 2018
4 - 7. мај 
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  Замјеник министра за људска права и избјеглице БиХ Предраг Јовић је 
са начелником општине Лопаре Радом Савићем и начелником федералне 
општине Челић Сеадом Муминовићем посјетио српско повратничко насеље 
Миладићи, у челићкој општини, у којој је асфалтирано 650 метара пута. За 
нови асфалт Министарство је издвојило 50.000 КМ, а ове двије општине 
по 10.000 КМ. Јовић је рекао новинарима да овај заједнички пројекат 
представља пут како се може успјешно сарађивати за добробит грађана. 
Начелник општине Лопаре Радо Савић изразио је захвалност свима који 
су учествовали у овом пројекту, односно сарадњи, која је, каже, гаранција 
бољег живота. Начелник општине Челић Сеад Муминовић навео је да је 
обострано задовољство јер су мјештани Миладића добили асфалт који ће 
уједно побољшати квалитет живљења становништва неколико општина.

НОВИ АСФАЛТ У СРПСКОМ ПОВРАТНИЧКОМ МЈЕСТУ МИЛАДИЋИ
11. мај 

   У Тобуту, код Лопара, одржана је Шеста брдска трка на којој је титулу 
најбољег возача у генералном пласману понио Харун Хаџић из сарајевског 
Ауто-мото клуба "ARC Racing“. Најбоље вријеме трке постигао је Едис 
Хаџипашић из Ауто-мото клуба "Екстра спорт" Цазин, а за најбољи клуб 
проглашен је бањалучки "Кранкшафт". На овој трци укупно је учествовало 30 
возача, од којих четири из Србије. Трку је званично отворио вршилац дужности 
директора Јавног предузећа "Путеви Републике Српске" Ненад Нешић, који 
је изразио задовољство, јер је ово предузеће обезбиједило услове да се 
трка несметано одвија, у складу са свим правилима. Организатор трке је 
Ауто-мото картинг клуб "Феромонт спорт" из Бијељине, чији је предсједник 
Миодраг Рајковић рекао да је ово шести пут да се организују брдске трке. 
Начелник општине Лопаре Радо Савић поздравио је присутне и у име 
домаћина    истакао да се из године у годину квалитет трке подиже на виши 
ниво.
   Генерални покровитељ трке је општина Лопаре, а спонзори су ЈП "Путеви 
Републике Српске", Рудник и термоелектрана "Угљевик", "Термал", "Сас", 
"Микрофин осигурање", ПУЗЗ "Мајевица-Тобут", "Вивамедик" и други.

ОДРЖАНА ШЕСТА БРДСКА АУТО-ТРКА "ЛОПАРЕ 2018"
13. мај

  Свједочења о муслиманском злочину над Тузланском  
колоном објављена су у допуњеном издању књиге 
Драгана Мркајића "Тузланска колона" које је промовисано 
у Лопарама.
Аутор каже да је у другом, допуњеном издању, објавио 
још докумената, новинских чланака и изјава преживјелих 
с циљем да се истина о овом гнусном злочину 
документује и сачува за будуће генерације. Промоцији 
су поред Начелника Општине присуствовали и бројни 
чланови Борачке организације Лопаре која је један од 
суорганизатора издавања књиге "Тузланска колона", као 
и низа књига које говоре о одбрамбено-отаџбинском рату 
у ширем рејону Мајевице.
  Промоцију другог, допуњеног издања књиге Драгана 
Мркајића "Тузланска колона" организовали су општина 
Лопаре и општинска Борачка организација.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „ТУЗЛАНСКА 
КОЛОНА“

14. мај

  Манастир у Рожњу, селу у федералној општини Сапна у 
којем данас нико не живи, у присуству великог броја вјерника 
обиљежио је крсну славу Светог пророка Јеремију, који се 
прославља 14. маја. Обиљежавање манастирске славе 
почело је Светом литургијом, а потом је преломљен славски 
колач. У манастиру је данас служен парастос за 18 српских 
бораца из овог мајевичког села који су погинули у протеклом 
одбрамбено-отаџбинском рату. Изградњу ове светиње, чији 
су темељи освјештани 2009. године, помажу општина Лопаре 
и мјештани који су живјели у Рожњу.
  Начелник општине Радо Савић, који је и предсједник 
грађевинског одбора за изградњу манастира, изразио је 
увјерење да ће манастирски конак, чија је градња почела, 
бити изграђен у што скорије вријеме.

СЛАВА ХРАМА У РОЖЊУ
19. мај 
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  На фудбалском терену ФК „Мајевица“ у Лопарама 
у организацији Аеробик фитнес клуба „Лопаре“ 
одржан је јавни час фитнеса коме је присуствовало 
350 грађана ове општине. У име организатора Перо 
Стевић захвалио је општини Лопаре на подршци 
и рекао да су данашњу акцију подржали Основне 
школе „Свети Сава“ из Лопара и „Вељко Чубриловић“ 
из Прибоја, те Средњошколски центар „Вук Караџић“, 
као и Факултет физичког одгоја из Тузле и захвалио 
гостима из Брчког, Бијељине и Угљевика на присуству.
Стевић је уручио захвалницу начелнику општине 
Лопаре Ради Савићу за подршку коју им пружа 
ова локална заједница. Директор Дома здравље 
Лопаре Желимир Нешковић поздравио је присутне и 
истакао да ова здравствена установа подржава све 
облике промоције здравља. Генерални покровитељ 
данашњег Фитнес тренинга је општина Лопаре а 
тренинг је подржала фирма „Термал инт“.

ФИТНЕС - ЗДРАВ СТИЛ 
ЖИВОТА

18. мај

  Дестилерија "Епоха" из Бобетиног Брда код Лопара 
награђена је Великом златном медаљом за квалитет ракије 
шљивовице "Класика" на 85. Међународном пољопривредном 
сајму у Новом Саду. Златном медаљом Дестилерија "Епоха" 
награђена и за ракију од крушке виљамовке "Романтика", а 
добитник је плакете Новосадског сајма за укупан квалитет 
представљених ракија. Власник "Епохе" Бојан Џувелековић 
рекао је да је награда за квалитет Новосадског сајма знак да 
је ова модерна дестилерија на добром путу.

ЗЛАТО ЗА ДЕСТИЛЕРИЈУ "ЕПОХА" 
НА НОВОСАДСКОМ САЈМУ

20. мај

https://opstinalopare.com

  Матуранти Средњошколског центра "Вук 
Караџић" из Лопара су традиционалним дефилеом 
градским улицама обиљежили завршетак 
школовања. Директор Средњошколског центра 
Мићо Стојишић рекао је новинарима да је у 
генерацији 71 матурант на смјеровима гимназије, 
рачунарства, економских и банкарских техничара 
и аутомеханичара.      
   Дефиле матураната пратили су трубачи и 
велики број грађана, као и начелник општине 
Лопаре Радо Савић и народни посланик Желимир 
Нешковић који су им пожељели срећу у будућем 
школовању и животу.

20. мај 

ДЕФИЛЕ ЛОПАРСКИХ МАТУРАНАТА

   Начелник општине Лопаре Радо Савић и власник локалне фабрике за 
производњу радијатора и котлова на пелет "Термал инт" Фикрет Ловић данас 
су свечано пустили у рад погон за производњу радијатора вриједан милион 
марака. Савић је рекао новинарима да је, годину дана након поновног покретања 
фабрике "Термал инт", кренула и примарна производња радијатора, једина у 
БиХ. Власник фабрике Фикрет Ловић истакао је добру сарадњу са општинском 
управом и најавио отварање новог погона за производњу пелета, који се 
користи као огревни материјал. Директор фабрике Махир Хамзић рекао је да 
је у "Термал инт" до сада уложено два милиона марака.Након вишегодишње 
паузе у раду, општина Лопаре је пронашла стратешког партнера, фирму 
"Лафат" из Калесије, која је купила фабрику у стечају и обновила производњу у 
садашњој фабрици "Темрал инт".

"ТЕРМАЛ" ЈЕ ПРИМЈЕР ДОБРОГ ПОСЛОВАЊА
24. мај 

ОПШТИНА ЛОПАРЕ
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  У акцији добровољног даривања крви 
у Лопарама је прикупљено 50 доза ове 
драгоцјене течности, рекао је новина-
рима директор Дома здравља Желимир 
Нешковић. Нешковић је као предсједник 
Удружења грађана "Мајевички волон-
тер", које је организатор акције, захвалио 
свим учесницима за подршку хуманој 
акцији. Међу добровољним даваоцима 
крви био је и начелник општине Лопаре 
Радо Савић. "Општина Лопаре подржава 
све хуманитарне активности, а посебно 
је задовољство оваква акција, јер да-
ривањем крви дајемо допринос спаша-
вању живота", рекао је Савић. Акција до-
бровољног даривања крви одржана је у 
Центру за културу, уз подршку удружења 
"Мајевички акцијаши", Дома здравља и 
општине Лопаре.

ПРИКУПЉЕНО 50 
ДОЗА КРВИ

26. мај

		Општина	Лопаре	закључила	је	уговор	о	
закупу	 Јавне	 здравствене	 установе	 Апо-
тека	 са	фирмом	 "Вивамедик"	 из	 Козлука	
за	 300.000	 КМ	 на	 период	 од	 20	 година,	
рекао	је	начелник	Лопара	Радо	Савић.	Он	
је	навео	да	је	уговором	регулисано	и	да	ће	
"Вивамедик"	у	пословним	просторијама	у	
Прибоју	и	Лопарама	редовно	снадбијева-
ти	 грађане	 лијековима,	 те	 задржати	 под	
истим	условима	досадашња	четири	рад-
ника.	 Директор	 "Вивамедика"	 Владимир	
Митић	 рекао	 је	 да	 је	 примопредаја	 по-
словних	простора	извршена	на	обострано	
задовољство.

ПОТПИСАН УГОВОР О ПАРТНЕРСТВУ ЗА 
АПОТЕКУ

 СПКД „Просвјета“ из Лопара учество-
вало је на Међународним фолклорним 
фестивалима у словеначким општина-
ма Шмарје при Јелшах и Козје. Пред-
сједник „Просвјете“ Радмила Митровић 
рекла је да су на овим фолклорним 
смотрама учествовали ансамбли из 
Португалије, Чешке, Украјине, Хрват-
ске и домаћина Словеније. „На нај-
бољи могући начин промовисали смо 
наш мајевички крај, традицију, обичаје 
и културу. Посебно нас радује што је 
наш ансамбл измамио аплаузе, и на 
свим наступима имао запажену улогу“, 
рекла је Митровићева и захвалила се 
домаћинима на доброј организацији и 
гостопримству.

ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ ПРОМОВИСАЛИ ЛОПАРЕ У СЛОВЕНИЈИ
5. јун .

 Парастосом за 404 погинула борца 
Друге мајевичке бригаде Војске Ре-
публике Српске и полагањем цвијећа 
на спомен-обиљежју у Прибоју код 
Лопара обиљежено је 26 година 
од формирања ове ратне бригаде. 
Предсједник Борачке организације 
Републике Српске Миломир Савчић 
поручио је да су војници Војске Репу-
блике Српске у потпуности изврши-
ли све своје историјске задатке и да 
исто траже од свих који настављају 
да управљају Републиком Српском, 
од локалног до републичког нивоа. 
Обиљежавању годишњице форми-
рања Друге мајевичке бригаде прису-
ствовали су бројни саборци и мјеш-
тани Лопара, а вијенце на споменик 
погинулим борцима положили су 

представници Борачке организације, 
команде Друге мајевичке бригаде, 
делегације општине Лопаре и народ-
ни посланик Желимир Нешковић те 
представници Трећег пјешадијског 

Република Српска пука, Полицијске 
управе Бијељина и општинских бо-
рачких оранизација Лопара, Угљеви-
ка, Бијељине и Брчког.

ОБИЉЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА ФОРМИРАЊА ДРУГЕ МАЈЕВИЧКЕ БРИГАДЕ
27. мај

СУСРЕТИ БИВШИХ АКЦИЈАША
УГ „Мајевички акцијаши“ и ове године је организовало сусрете акцијаша. У Лопаре 
су стигли гости из Словеније, Србије, Македоније и ФБиХ. Педесетак акцијаша се 
дружило и уређивало двориште и ограду Дјечијег вртића у Лопарама.

26. мај

28. мај
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Малишани из Дјечијег вртића 
Лопаре обиљежили су заврше-
так програма припреме за 
школу који је организовала ова 
предшколска установа у 
сарадњи са Министарством 
просвјете и културе РС. Програм 
је трајао три мјесеца од 1. марта 
до 31. маја, а обухватио је 23 
малишана. Велики број роди-
теља са одушевљењем је пра-
тио дефиле дјеце кроз Лопаре 
који ће се већ од септембра 
наћи у школским клупама. 
Након дефилеа, услиједио је 
пригодан програм гдје су мали-
шани заједно са својим васпита-
чима уз пјесму и игру обиљежи-
ли завршетак безбрижног 
предшколског периода. Поред 
пригодног програма уприличена 
је и свечана додјела диплома о 
успјешно завршеном предшкол-
ском образовању које је дјеци 
уручила директорица вртића 
Даниела Цвијановић.

ЗАВРШЕН ПРОГРАМ 
ПРИПРЕМЕ ЗА ШКОЛУ 

31. мај

Амбасадор	 Србије	 у	 Швајцарској	
Снежана	 Јанковић	истакла	 је	 у	Цириху	
да	 је	 Швајцарска	 осми	 по	 величини	
инвеститор	 у	 Србији	 и	 њене	 фирме	
запошљавају	 11.000	 радника,	 те	 указа-
ла	на	значај	Самита	пословне	дијаспоре	
"Еxpo	2018"	који,	иако	на	почецима,	има	
за	 циљ	 да	 зближи	 Србију,	 Републику	
Српску	и	Швајцарску.	На	самиту	има	40	
излагача	из	Србије,	Републике	Српске	и	

дијаспоре,	као	и	стотину	учесника	економског-пословног	форума	из	Швајцарске,	
Србије	и	Републике	Српске.	Стојан	Стевановић,	предсједник	Удружења	српских	
привредника	 у	Швајцарској,	 које	 је	 организатор	 "Еxpo	 2018",	 рекао	 је	 да	 је	 ово	
трећи	по	реду	самит	који	има	за	циљ	подстицај	регионалног	повезивања	малих	и	
средњих	предузећа	дијаспоре	и	матице.	Начелник	општине	Лопаре	Радо	Савић	
рекао	је	да	ова	мајевичка	општина	заједно	са	дијаспором	ради	од	2010.	године	и	
та	 сарадња	дала	 је	 конкретне	резултате	 који	 су	допринијели	бољем	 квалитету	
живота	становника	мајевичког	краја.	Захвалнице	на	самиту	су	добили	предсјед-
ник	Републике	Српске	Милорад	Додик,	министар	здравља	и	социјалне	заштите	
Републике	 Српске	 Драган	 Богданић,	 градоначелник	 Бијељине	 Мићо	 Мићић,	
директор	Рудника	и	термоелектране	Угљевик	Ђорђе	Поповић	и	привредник	Саво	
Митровић.	 Скупу	 је	 присуствовала	 и	 потпредсједник	 Владе	 Републике	 Српске	
Сребренка	 Голић,	 министар	 здравља	 и	 социјалне	 заштите	 Српске	 Драган	
Богданић,	 градоначелник	 Бијељине	 Мићо	 Мићић,	 као	 и	 амбасадор	 БиХ	 у	
Швајцарској	Анђелко	Граховац.	Након	отварања	одржао	се	привредни	форум,	а	
самит	је	трајао	два	дана	у	Диетикону	код	Цириха.

САМИТ ЗБЛИЖАВА СРБИЈУ, СРПСКУ И 
ШВАЈЦАРСКУ

1. јун

У Лопарама је одржана културно-умјетничка манифестација "Фолклором 
до помирења" на којој су учествовали ансамбли из Србије, Републике 
Српске и Федерације БиХ. Манифестацију је организовала општина 
Лопаре уз подршку Сталне радне групе за регионални рурални развој и 
њемачке Агенције за међународну сарадњу /ГИЗ/ уз финансијску подршку 
њемачког федералног Министарства за економски развој и сарадњу. 
Улицама Лопара дефиловали су ансамбли из Србије "Миленко Топаловић" 
Бајина Башта, "Фрула" Липнички Шор, те ансамбли из Федерације БиХ 
"Корај", "Младост" Челић, као и ансамбли из Републике Српске "Васо 
Пелагић" Пелагићево, "Јања-Ново насеље" Јања и домаћин Српско про-
свјетно-културно друштво "Просвјета" Лопаре. Након дефилеа у Центру за 
културу начелник општине Лопаре Радо Савић рекао је на отварању мани-
фестације да су Лопаре општина која гаји толеранцију, уважавање и међу-
собно поштовање. У лопарском Центру за културу присуствовао је велики 
број мјештана и гостију.

ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА "ФОЛКЛОРОМ 
ДО ПОМИРЕЊА"

16. јун
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У Центру за културу и информи-
сање у Лопарама отворен је једа-
наести Ликовни сабор "Мајевица 
2018" на којем учествује 12 умјет-
ника из Србије и Републике 
Српске.Организатори саборо-
вања умјетника су Центар за кул-
туру и информисање и "Атеље 
313" из Горњег Прибоја, а гене-
рални покровитељ је општина 
Лопаре. Начелник Лопара Радо 
Савић поручио је да професор 
Миладин Лукић, власник "Атељеа 
313", свој успјех подарио општини 
Лопаре организовањем ликовног 
саборовања којим се мајевички 
крај промовише кроз културу и 
умјетност, на најљепши могући 
начин. Историчар умјетности и 

сликар из Београда Милутин 
Дедић у свом је поздравном гово-
ру пожелио да Лопаре буду "крај у 
коме ће прошлост сањати будућ-
ност". Учесници Ликовног сабора 
у Лопарама су Миладин Лукић, 
Милан Ћеранић, Весна Вујичић, 

Ивана Лукић и Радован Симић из 
Републике Српске, Биљана Врбић 
Мачак из ФБиХ, као и Милутин 
Дедић, Душан Микоњић Махер, 
Снежана Бекрић, Милан Милић 
Јагодински, Будо Славковић и 
Кирил Димитров из Србије.

ОТВОРЕН ЛИКОВНИ САБОР "МАЈЕВИЦА 2018"
22. јун

Светосавска омладинска зајед-
ница је уз благослов протојереј 
ставрофора Стеве Јовића, архије-
рејског намјесника тузланског, уочи 
Видовдана 2018. године, реализо-
вала "Видовданску корпу солидар-
ности". Са кесама и пакетима 
пуним основних потребштина, 
млади светосавци су на челу са 
својим предсједником обишли 15 
кућа социјално најугроженијих 
лица на подручју општине Лопаре. 
„Овом приликом се захваљујемо 
становницима општине Лопаре 
који су донирали храну за оне који-

ма је пријеко потребна, као и влас-
ницима продавница, који су без 
имало колебања пристали да нам 

изађу у сусрет“, рекао је Горан 
Лукић, предсједник Светосавске 
омладинске заједнице у Лопарама.

ВИДОВДАНСКА КОРПА СОЛИДАРНОСТИ 
28. јун

Општина	Лопаре	добитник	је	злат-
не	 значке	 Борачке	 организације	
Републике	Српске	на	Форуму	бораца	

Републике	 Српске	 у	 Бањалуци.	
Начелник	 општине	 Лопаре	 Радо	
Савић	 захвалио	 се	 и	 истакао	 да	 је	

ово	признање	народу	Мајевице	 који	
је	 заједно	 са	 Војском	 Републике	
Српске	стао	у	одбрану	српског	наро-
да	у	одбрамбено-отаџбинском	рату	и	
учествовао	 у	 изградњи	 Републике	
Српске.	
Предсједник	 БОРС-а	 Миломир	

Савчић	 изразио	 је	 задовољство	
сарадњом	 са	 овом	 мајевичком	
општином	и	истакао	да	је	та	сарадња	
примјер	 свим	 општинама	 Српске.
Предсједник	 Борачке	 организације	
Лопара	Митар	Тојић	истакао	је	да	је	
БОРС	 заједно	 са	 општином	 Лопаре	
дао	 немјерљив	 допринос	 побољ-
шању	положаја	борачке	популације.

ЗЛАТНА ЗНАЧКА БОРС-А ОПШТИНИ ЛОПАРЕ
26. јун
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На Видовдан је служен парас-
тос за погинуле борце и цивилне 
жртве рата у Бобетином Брду. 
Парастосу су присуствовале и 
вијенце положили посланик у 
Народној скупштини Републике 
Српске Желимир Нешковић, 
предсједник Скупштине општине 
Лопаре Миленко Ристић, пред-
ставници општинске борачке и 
мјесних борачких организација, 
породице погинулих бораца и 
мјештани. 

Видовдан је уједно крсна слава 
Војске Републике Српске.

ОБИЉЕЖЕН 
ВИДОВДАН 

28. јун 

Начелник општине Лопаре Радо 
Савић је са начелником општине 
Челић Сеадом Муминовићем посје-
тио повратничко насеље Корај, засе-
ок Гајеви, у лопарској општини, у којој 
је асфалтирано 680 метара пута. За 
нови асфалт Општина Лопаре је 
издвојила 50.000 КМ, а мјештани 
25.000 КМ.

НОВИ АСФАЛТ У 
КОРАЈУ

1. јул 

Беба Павле Новаковић из Вукосаваца, 
рођена 15. јуна, најмлађи је учесник 
"Конференције беба" одржане у 
Лопарама на којој је учествовало 20 
беба рођених између два Видовдана.
Народни посланик из Лопара Желимир 
Нешковић поклонио је најмлађој беби 
колица. Најстарија беба на данашњој 
манифестацији је Босиљка Марковић из 
Лопара која има годину дана. Њој је 
предсједник Скупштине општине Лопаре 

Миленко Ристић поклонио ауто-сједалицу. Једногодишњацима Павлу Остојићу 
из Лопара и Јани Ристановић из Прибоја, бебама са највише браће и сестара, 
начелник општине Лопаре Радо Савић даровао је 150 КМ. Организатор дана-
шње манифестације је општина Лопаре у сарадњи са Министарством породи-
це, омладине и спорта Републике Српске. Манифестацију су помогли Центар за 
културу и информисање ове мајевичке општине, фабрика "Термал инт", "Наш 
маркет" и апотека "Вивамедика". Отварајући манифестацију начелник општине 
Лопаре Радо Савић истакао је да је популациона политика веома важна за 
Републику Српску и сваку општину. У протеклој години локални парламент је 
донио одлуке о мјерама популационе политике. Из буџета се на годишњем 
нивоу издваја 50.000 КМ за подстицај рађања", рекао је Савић новинарима. 

НАЈМЛАЂА БЕБА - ПАВЛЕ НОВАКОВИЋ 
28. јун

Начелник општине Лопаре Радо Савић уручио је чекове за два 
пројекта који се реализују на подручју ове мајевичке општине 
путем пројеката Омладинске банке, укупне вриједности 5.750 КМ. 
Пројекти који ће овим средствима бити реализовани су изградња 
бициклистичке стазе и набавка фитнес опреме, у којима ова 
општина Лопаре учествује са 1.800 КМ, Фондација "Мозаик" са 
1.200 КМ, а допринос заједнице је 2.750 КМ. "У претходном периоду 
Фондација `Мозаик`, општина Лопаре и млади су креирали 
Омладинску банку која је у периоду од 2012. до 2017. године овде 
реализовала 40 пројеката укупне вриједности 150.000 КМ", рекао је 
Савић. Према његовим ријечима, од тог износа 40.000 КМ је из 
локалног буџета, 30.000 КМ из Фондације "Мозаик" док су 80.000 КМ 
млади људи успјели да обезбиједе као допринос локалне заједнице 
од разних субјеката који су подржали пројекте.

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ДВА ПРОЈЕКТА 5.750 КМ

Општина Лопаре потписала је уго-
воре са пет корисника програма опо-
равка од поплава, а који је финанси-
ран средствима ЕУ у сарадњи са 
Владом Републике Српске и Владом 
Федерације БиХ. Начелник општине 
Лопаре Радо Савић рекао је да је 
потписивањем ових пет уговора 
започета реализација изградње пре-
осталих 40 кућа за оштећене у 

поплавама, те подсјетио да је изграђено 48 стамбених објеката.
Општина се обавезала на учешће од по 5.000 КМ, те изградњу 

потребне инфраструктуре за сваку од кућа, као и обезбјеђивање плаца 
за оне који немају свој плац на сигурном терену.

ПОТПИСАНО ПЕТ УГОВОРА ЗА ИЗГРАДЊУ КУЋА
29. јун

29. јун
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Испред Спомен-обиљежја у 
Пирковцима код Лопара служен је 
помен за десет погинулих бораца 
одбрамбено-отаџбинског рата из 
овог мјеста.

Предсједник Борачке организације 
Лопара Митар Тојић рекао је да се у 
свим мјесним борачким организа-
цијама служе помени погинулим 
борцима мајевичког краја и тако 
његује сјећање на њих.

Парастос погинулим борцима слу-
жио је архијерејски намјесник туз-
лански протојереј-ставрофор Стево 
Јовић, који је истакао да је српски 
народ на овим просторима опстао и 
преживио захваљујући храбрости, 
јунаштву и жртви бораца Војске 
Републике Српске.

Помену је присуствовао и положио 
цвијеће народни посланик Желимир 
Нешковић. 

Општина Лопаре у посљедњих 
неколико година издваја буџетска 
средства за  помоћ Заједницама 
етажних власника у Лопарама.

Средства су добро дошла за 
реконструкцију дотрајалих фасада и 
кровова зграда, па је до сада уз под-
ршку локалне заједнице санирано 
десетак зграда у овој подмајевичкој 
општини.

Општина Лопаре ће током године 
уложити дио средстава у рекон-
струкцију фасада и дотрајалих кро-
вова на зградама на подручју ове 
локалне заједнице.

Начелник општине Радо Савић 
каже да ће за ове послове дио новца 

обезбиједити и заједнице етажних 
власника, док ће из буџетске касе 
општине бити издвојен износ до 
5.000 марака.

Предсједници заједница етажних 
власника, али и станари зграда на 
којима  је у току извођење радова на 
уређењу фасаде и реконструкцији 
крова, задовољни су до сада урађе-
ним, али и финансијском подршком 
коју имају из касе буџета ове локал-
не заједнице.

У претходних неколико година 
заједничким средствима станара и 
локалне заједнице реконструисано 
је преко десетак зграда у Лопарама.

УРАЂЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ФАСАДА И КРОВОВА
2. јул 

Начелник општине Лопаре Радо Савић, је у бијељин-
ском Центру за културу добио признање „Капетан Миша 
Анастасијевић“ као најуспјешнији начелник у региону.

Савић у овој години обиљежава јубиларних 10 година 
како је на челу општине коју је максималним залагањем 
и трудом, од изразито неразвијене средине довео до 
општине која је пожељна за улагање, јер је већ дуже 
вријеме позната као општина за коју су заинтересовани 
како домаћи тако и страни инвеститори.

Ово је признање и мојим сарадницима који су заслужни 
за реализацију бројних пројеката који су резултирали 
успјех у нашој локалној заједници – нагласио је Савић.

Признања су дио пројекта “Пут ка врху” чији је циљ 
афирмација предузетништва, изградња и јачање проспе-
ритета у духу унапређења прекограничне сарадње, а 
реализују га Универзитет у Новом Саду и новосадска 
агенција “Медиа инвент”, уз помоћ и подршку Привредних 
комора Војводине и Републике Српске. Пројекат се про-
води у Републици Српској од 2016. године.

ПРВИ ЧОВЈЕК ЛОПАРА ПРОГЛАШЕН ЗА 
НАЈУСПЈЕШНИЈЕГ НАЧЕЛНИКА У 
РЕГИОНУ

6. јул 
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У Центру за културу и информисање у Лопарама пред-
стављено је 11 најбољих пословних идеја које су развили 
предузетници са подручја општина Угљевик и Лопаре кроз 
Инкубатор пословних идеја у оквиру Пројекта запошља-
вања младих.

У интензивном програму подршке за унапређење пре-
дузетничких вјештина у протекла три мјесеца учествовало 
је 60 полазника са овог подручја.

"Желимо да буде настављен овај пројекат подршке пре-
дузетницима, посебно младим људима, да помогне и 
обучи све који имају пословну идеју како и да је остваре и 
да добију новчани подстицај", рекао је новинарима начел-
ник општине Лопаре Радо Савић.

Према његовим ријечима, за овај пројекат је из буџета 
општине Лопаре издвојено 9.000 КМ.

Пројекат запошљавања младих /YЕP/ подржава Влада 
Швајцарске, а до сада је кроз Инкубатор пословних идеја 
представљено преко 600 предузетничких пројеката у 32 

локалне заједнице у Босни и Херцеговини, рекао је на 
презентацији у Лопарама представник пројекта Џенан 
Трбић.

ПОДРШКА ЗА ПОСЛОВНЕ ИДЕЈЕ МЛАДИХ ПРЕДУЗЕТНИКА
10. јул

У Центру за културу и информисање у Лопарама 
одржана је промоција књиге „Мајевица“ аутора др 
Драге Радовановића. О књизи су говорили: др Драго 
Тешановић, мр Мирко Бабић, у име издавача Мирко 
Стевић и аутор. 

„Драго ми је да сам земљацима могао да подарим 
језичку тапију, јер је језик темељно обиљежје једног 
народа. Тема је мајевички говор, али је говор реализо-
вани језик. Захваљујући начелнику општине Лопаре 
Ради Савићу оствaрена је добра комуникација“, рекао 
је аутор Драго Радовановић. 

Драго Радовановић рођен је у мaјeвичком Прибоју 
1951. године. Основну школу је завршио у Прибоју, 
Учитељску школу у Бијељини, а Филолошки факултет 
(група српскохрватски језик и југословенске књижев-
ности) у Београду. На Филолошком факултету у 
Београду завршио је постдипломске магистарске сту-
дије, смјер наука о језику. Књига „Мајевица“ (границе, 
историјске прилике, поријекло и занимање садашњег 
становништва и особине говора), у издању Центра за 
културу и информисање Лопаре, аутора Драге 
Радовановића је скраћена верзија докторске дисерта-
ције која говори о особинама говора на Мајевици, 
њеном географском положају, становништву. 

Издање ове монографије помогла је Општина 
Лопаре.

ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „МАЈЕВИЦА“ 
7. јул

У порти Храма Рођење 
Пресвете Богородице у Мачковцу 
код Лопара одржана је традицио-
нална петровданска манифеста-
ција паљења лила на којој су за 
најљепше украшене лиле 
награђени Петар Марковић и 
Дамјана Стјепановић. Награду од 
50 КМ уручио им је народни 
посланик Желимир Нешковић. 

Предсједник Скупштине општине 
Лопаре Миленко Ристић уручио 
је специјалну награду за најм-
лађе учеснике близанцима Марку 
и Ђорђу Којићу, који су добили 
100 КМ. Традиционална манифе-
стација окупила је 40 малишана 
који су пјесмом и радосним 
поздравима обиљежили вече 
уочи Петровдана.

ТРАДИЦИОНАЛНО ЛИЛАЊЕ У МАЈЕВИЧКОМ КРАЈУ
11. јул
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На црквеној свечаности поводом освећења 
обновљеног храма Преподобног Сисоја Великог у 
Горњем Мачковцу код Лопара његово преосвештен-
ство епископ зворничко тузлански Фотије позвао је 
на духовно јединство српског народа и одговорних 
који воде државу.

„Љубав према светињама и црквама одржаће 
народ, зато је добро да су овдје данас и представ-
ници политичке власти у Републици Српској, на 
нивоу БиХ и локални начелници општина, чиме 
показујемо наше јединство и хоћемо да градимо 
немањићки завјет, а то је симфонија између цркве и 

државе, односно државних представника“, истакао 
је епископ Фотије.

Црквеном слављу присуствовао је и члан 
Предсједништва БиХ из Републике Српске Младен 
Иванић који је рекао да је СПЦ институција која је 
очувала српски народ свих протеклих вијекова и да 
тако треба и да остане.

Начелник општине Лопаре Радо Савић рекао је на 
црквеној свечаности да је најстарији храм на плани-
ни Мајевици обновљен у облику у којем је постојао 
вијековима и да његова обнова показује колико је 
српски народ привржен својој цркви и јединству.

ЦРКВЕНА СВЕЧАНОСТ У ГОРЊЕМ МАЧКОВЦУ

Екипа „Златна кашика" са Мајевице 
освојила је прво мјесто на првој  
"Котлићијади" у Прибоју код Лопара 
која се одржавала  на платоу поред 
Цркве Рођења Пресвете Богородице. 
Организатор манифестације је Савјет 
мјесне заједнице Прибој, а њен пред-
ставник Горан Тасовац рекао је да су у 
такмичарском дијелу  за најбоље 
спремљен котлић учествовале 24 
екипе. Генерални покровитељ мани-
фестације је општина Лопаре. "Част 
нам је што смо угостили такмичаре из 
Семберије и Посавине на овој мани-
фестацији која промовише дружење, 
слогу и наш мајевички крај", рекао је 
начелник Лопара Радо Савић, који је 
заједно са народним послаником из 
ове општине Желимиром Нешковићем 
обишао такмичаре и госте и захвалио 
свима који учествују и подржавају 
"Котлићијаду" у Прибоју.

''КОТЛИЋИЈАДА'' У ПРИБОЈУ КОД ЛОПАРА
21 јул

19. јул
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Отварајући "Дане дијаспоре" у Лопарама начел-
ник ове општине Радо Савић изразио је увјерење 
да ће ова манифестација учврстити везе између 
мајевичке дијаспоре и општине Лопаре.

Он је истакао да је много тога у Лопарама већ 
урађено заједно са мајевичком дијаспором и као 
приоритет за наредни период најавио јачање прису-
ства дијаспоре у привреди Лопара.

"У српској дијаспори има много успјешних, богатих 

људи који су вољни да улажу у родни крај и да отва-
рају представништва и погоне својих фирми и у 
Лопарама", рекао је Савић новинарима. Предсједник 
Удружења "Мајевичани" из Швајцарске Радислав 
Ђокић рекао је новинарима да су сусрети попут 
ових неопходни како би сви заједно помогли својој 
матици.

У Центру за културу и информисање, након свеча-
ног отварања "Дана дијаспоре" Позориште "Дуга" из 
ове општине извело je представу "Банкарка".

"Привредни форум у Лопарама организован је у 
оквиру "Дана дијаспоре" да би се још снажније учвр-
стиле привредне активности између мајевичке 
дијаспоре и завичаја", изјавио је начелник општине 
Лопаре Радо Савић.

Савић је навео да се мајевичка дијаспора, осим 

отварања привредних субјеката у родном крају, 
брине и о инфраструктурним пројектима које подр-
жавају заједно са локалном заједницом. 

Један од учесника Привредног форума Владо 
Антић, који живи и ради у Швајцарској, а родом је из 
Лопара, почео је у овој општини да гради комплекс 
базена вриједан милион КМ, који би требало да 
буде завршен наредне године. 

Предсједник Удружења српских привредника из 
Швајцарске Стојан Стевановић сматра да су "Дани 
дијаспоре" значајна спона између дијаспоре и мати-
це. 

Предсједник Удружења "Мајевичани" Радислав 
Ђокић захвалио је општинској управи и истакао 
одличан однос са њима. 

Приведни форум о улагањимa у мајевички крај 
окупио је 15 домаћих привредника и представнике 
дијаспоре, а одржан је у ресторану "Helvetia" у 
Лопарама. Дијаспора је веома значајна за Републику 
Српску и треба јој посветити посебну пажњу, пору-
чио је лидер Српске демократске странке Вукота 
Говедарица на Сајму домаћих производа, који се 
одржава у оквиру тродневне манифестације “Дани 
дијаспоре” у Лопарама.

Он је истакао да 9.000 српских фирми има у Бечу 
и да Српска мора искористити те економске потен-
цијале.

Он је навео да на бази свих ових привредних 
активности Лопаре имају привредне субјекте који 
раде за страна и домаћа тржишта и за грађане 
Републике Српске.

Лопаре имају инвестиције које су извозног карак-
тера што значи да опет радимо за Републику Српску 
и сваки дан за ових посљедњих годину у Лопарама 
су дани побједе – рекао је Говедарица.

Сајам домаћих производа одржао се у порти 
храма Покрова Пресвете Богородице у Лопарама у 
оквиру тродневне манифестације „Дани дијаспоре“ 
и окупио 54 изложбена штанда домаће радиности 
мајевичког краја. 

ДАНИ ДИЈAСПОРЕ 2018
27-29. jул
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Међународни фудбалски турнир омладинских катего-
рија “Данко Симикић” окупио је у Лопарама 47 екипа из 
земаља региона.

Турнир се одржава у оквиру традиционалне манифе-
стације “Дани дијаспоре”, а начелник Лопара Радо Савић 
је на свечаном отварању изразио задовољство због 
масовности учесника из Србије, Хрватске и БиХ.

Пријављени су клубови из Лопара, Лознице, Пилице, 
Поточара, Винковаца, Шапца, Бијељине, Трновице, 
Брчког, Угљевика, Лукавца, Петрова, Тузле, Челића и 
Бродца са укупно 47 екипа у различитим категоријама, 
узраста од 2006. до 2011. годишта.

Турнир носи име прерано преминулог Данка Симикића 
који је био фудбалски тренер омладинских категорија 
Фудбалског клуба “Мајевица” из Лопара.

ФУДБАЛСКИ ТУРНИР ЗА МАЛИШАНЕ ОКУПИО 47 ЕКИПА
27. јул

У Лопарама је одржан 7. тени-
ски турнир „LOPARE OPEN 2018“ 
у организацији тениског терена 
„Гаврић“. Пријављена су 42 так-
мичара из БиХ-а, Хрватске и 
Србије. Играло се четвртфинале, 
полуфинале и финале, а три нај-
боља играча турнира су добили 
пехаре, дипломе, као и новчане 
награде. Општина Лопаре је 
финансијски подржала одржа-
вање овог турнира.

ТЕНИСКИ ТУРНИР 
„LOPARE OPEN 2018“ 

28. јул

Општина Лопаре показала је да не 
заборавља демобилисане борце Војске 
Републике Српске, будући да је у локал-
ној управи од 75 запослених, 24 бивша 
борца прве категорије и неколико рат-
них војних инвалида, а шесторо радни-
ка су дјеца погинулих бораца. Овакав 
однос према борачким категоријама 
био је довољан да ова локална заједни-
ца добије признање Форума бораца 
Војске РС. Захваљујући програму 
Владе РС и локалној управи стамбено 
је збринута већина припадника борач-
ких категорија. На властити кров 
чека још педесетак породица. Велики 
проблем нам је запошљавање бораца. 
Ради се о људима са 40 и више година 
које је рат оставио без запослења, а 
данас немају право на пензију. И овај 
проблем ће бити ублажен, захваљујући 
одлуци Владе РС да се борцу са 65 
година старости, а са мање од 15 
година радног стажа, призна и ратни 
стаж да би остварио право на пензију 
– рекао је Митар Тојић, предсједник 
Борачке организације Лопаре. Син 
погинулог борца, Милош Тришић, 

дипломирани инжењер информатике и 
рачунарства захвалан је на указаном 
повјерењу, али и комплетним односом 
према дјеци погинулих бораца општин-
ске управе Лопаре. Осим материјалне 
сигурности коју ми пружа посао, много 
ми значи и осјећај да нисмо заборавље-
ни, односно да жртва наших очева није 
била узалудна – истакао је овај мла-
дић. Мастер економије Петра Пантић 
запослена је у лопарском Центру за 
културу и информисање од 2016. годи-
не, а претходно је одрадила приправ-
нички стаж у општинској управи 
општине Лопаре.Током школовања 
имала сам стипендију што је мојој 
породици много значило – рекла је 
Пантићева.

Начелник Лопара Радо Савић рекао 
је да се за рад Борачке организације из 
буџета годишње издваја 80.000 КМ. Он 
је подсјетио да сва дјеца погинулих 
бораца из ове општине која се школују 
примају општинску стипендију, те да 
се из локалног буџета издвајају сред-
ства за лијечење и друге једнократне 
помоћи овим категоријама.

ПОЛОВИНА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНИ 
ИЗ БОРАЧКИХ КАТЕГОРИЈА

30. јул
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ЛОПАРЕ И НЕГОТИН БРАТСКЕ ОПШТИНЕ
Општине Лопаре из Републике 

Српске и Неготин из Србије потписа-
ле су повељу о братимљењу у окви-
ру манифестације "Дани дијаспоре" у 
Лопарама.

Начелник општине Лопаре Радо 
Савић изразио је задовољство бра-
тимљењем са општином Неготин 
која, као и ова општина, у Републици 
Српској, има бројну дијаспору.

"Очекујем да ће размјена искуста-
ва и сарадња бити корисна како за 
Лопаре, тако и Неготин, али и за 
цијелу дијаспору ових општина", 
рекао је Савић.

Предсједник општине Неготин 

Владимир Величковић је, након пот-
писивања повеље, захвалио руко-
водству Лопара за позив и изразио 
задовољство чином братимљења.

Општине Лопаре и Неготин 
повељом су се обавезале на непо-
средно и дугорочно повезивање, 
проширење и унапређење сарадње 
у области привреде и економског 
развоја, пољопривреде, трговине и 
туризма, културе, просвјете и спорта, 
те размјену искустава у раду са 
дијаспором и у другим областима 
које би биле од заједничког интере-
са.

ХI СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ                   2018. годинаЛопаре https://opstinalopare.com

ОПШТИНА ЛОПАРЕ

Трећи по реду Фестивал народних оби-
чаја „Козјачки сусрети 2018“ у организа-
цији Мјесне заједнице Козјак код Лопара и 
СПКД „Просвјета“ окупио је бројне мјеш-
тане мајевичког краја на Светог Пророка 
Илију-Илиндан. Начелник Лопара Радо 
Савић истакао је да ова манифестација 
чува традицију мајевичког краја, али и 
аутентичних обичаја мајевичког села. 
Савић је за допринос развоју Мјесне 
заједнице Козјак добио захвалницу. 
Цјелодневни програм обухватио је дефи-
ле брдских радних машина-шилтера, као 
и избор за најбољи котлић који је окупио 
седам екипа, а прво мјесто освојио је кот-
лић „Лепог брке“. Представник Мјесне 

заједнице Миливоје Стевић рекао је да су 
„Козјачки сусрети“ настали из дружења  
када дођу мјештани који су у дијаспори. 
Наша мјесна заједница има 400 становни-
ка, а 70 наших мјештана је на привреме-
ном раду у иностранству – рекао је 
Стевић. Предсједник Скупштине општине 
Лопаре Миленко Ристић, мјештанин 
Козјака, изразио је задовољство великим 
присуством мјештана али и становника 
околних мјеста. Прије почетка култур-
но-умјетничког програма освештано је 
новоизграђено спомен-обиљежје за три 
погинула борца одбрамбено-отаџбинског 
рата из овог мјеста. Захвалнице за под-
стицај развоја Мјесене заједнице Козјак 

поред начелника Раде Савића добили су 
СПКД „Просвјета“, Јован Бојкић, Јовица 
Јанковић, Драгиша Стевић, Милисав 
Стевић, Василије Обреновић и Миленко 
Ристић.

“КОЗЈАЧКИ СУСРЕТИ 2018”
2. август

У Бањалуци је одржан састанак у 
Министарству за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију на тему 
изградње туристичко-рекреационо-излет-
ничког центра "БУСИЈА". Инвеститор 
Светозар Остојић Ћеко (Мега дрво д.о.о. 

Бијељина) планира од прољећа кренути у 
извођење радова на изградњи хотела, 
стаза, жичаре, вјештачког језера и других 
садржаја. Претходно је потребно рјеша-
вање имовинско-правних питања, зонинг, 
израду пројектне документације за објек-

те и нови пут ширине 6 метара са Бањ 
Брда. 

Министарка Голић као домаћин састан-
ка је обезбиједила присуство свих инсти-
туција кроз представнике да олакша про-
цедуре које треба провести.

ИЗГРАДЊА ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАЦИОНО-ИЗЛЕТНИЧКОГ ЦЕНТРА "БУСИЈА"
15. август

31. јул
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Стеви Митрићу из Лопара, младом 
информатичару који ће учествовати 
на Међународној информатичкој 
олимпијади у Токију, у знак подршке 
начелник ове општине Радо Савић 
уручио је 1.000 КМ из општинског 
буџета. Савић је истакао да је Митрић 
понос Мајевице и Републике Српске 
и да је он примјер свима како се може 
постићи успјех. Митрића, који је уче-
ник четвртог разреда Електротехничке 
школе у Лопарама, финансијски је 
подржало и бијељинско предузеће 
"Мега дрво" са 500 КМ. Он је захва-
лио општини Лопаре и предузећу 
"Мега дрво" и подсјетио да на 
Олимпијади, која траје 10 дана, уче-

ствује више од 300 такмичара из 70 
земаља. Међународна информатич-
ка олимпијада ове године одржана је 
у Токију од 1. до 9. септембра.

ОПШТИНА И "МЕГА ДРВО" ПОДРЖАЛИ МЛАДОГ 
ИНФОРМАТИЧАРА КОЈИ ПУТУЈЕ У ТОКИО

16. август

Дестилерија "Епоха" из Бобетиног 
Брда код Лопара освојила је четири 
велике златне медаље за ракије шљи-
вовицу, виљамовку, кајсијевачу и тра-
варицу на Тринаестом међународном 
сајму шљива у Осечини код Ваљева у 
Србији. Власник дестилерије Бојан 
Џувелековић рекао је да је "Епоха" 
освојила сребрени шампионски пехар 
за укупан пласман на сајму. Према 
његовим ријечима, капацитет дести-
лерије у Лопарама је 40.000 литара 
ракије годишње, са радом су почели 
прошле године и у сезони упошљавају 
до 20 радника из подмајевичког краја. 
Свечано затварајући сајам, предсјед-
ник општине Осечина Драган Алексић 

додијелио је пехаре побједницима у 
укупном пласману и оцијенио да је 
организација сајма била успјешна и 

да је ова манифестација постала тра-
диција која окупља произвођаче из 
региона.

ЧЕТИРИ САЈАМСКА ЗЛАТА ДЕСТИЛЕРИЈЕ "ЕПОХА"
26. август

Руководства општина Лопаре и 
Угљевик обишла су данас новоас-
фалтирани пут у насељу Милино 
Село у који је заједнички уложено 
90.000 КМ.

Начелник Лопара Радо Савић 
захвалио је сусједној општини 
Угљевик и мјештанима за зајед-
ничку реализацију ове путне кому-
никације која олакшава живот ста-
новника Милиног Села и 
Вукосаваца код Лопара. Начелник 
Угљевика Василије Перић изра-
зио је задовољство што су са ула-
гањем 20.000 КМ учествовали у 

асфалтирању пута и указао на 
значај помоћи рубним подручјима. 
Предсједник грађевинског одбора 
за изградњу пута Драго Спасојевић 

рекао је да су мјештани за овај 
пројекат скупили 30.500 КМ и наја-
вио наставак изградње пута у 
дужини од 500 метара.

ЗАЈЕДНИЧКИМ СРЕДСТВИМА АСФАЛТИРАН ПУТ
28. август

Дом здравља Лопаре је добио 
два апарата, стоматолошку сто-
лицу и стоматолошки рендген-
ски апарат „Панорама“ од сто-
матолога Плазинића из 
Швајцарске уз посредство 
Удружења „Мајевичана“. 

Директор ове здравствене 
установе Желимир Нешковић 
захвалио се на донацији и иста-
као да оба апарата имају вријед-
ност 15.000 КМ. Стоматолошка 
столица је потребна Дому 
здравља, а рендгенски апарат 
„Панорама“ омогућава детаљан 
рендгенски приказ свих зуба“, 
рекао је Нешковић.

ВРИЈЕДНА ДОНАЦИЈА 
ДОМУ ЗДРАВЉА ЛОПАРЕ

24. август
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На	 подручју	 општине	 Лопаре	 нову	
школску	годину	започела	су	903	ученика	
у	 три	 основне	 школе	 и	 у	 средњошкол-
ском	центру.	Начелник	општине	Лопаре	
Радо	 Савић	 посјетио	 је	 Основну	 школу	
"Свети	Сава"	и	подијелио	пригодне	паке-
те	ђацима	првацима,	којих	је	ове	године	
56,	 што	 је	 мање	 него	 прошле	 године	
када	је	у	Лопарама	било	68	првачића.	У	
три	основне	школе	у	Лопарама	образују	
се	 663	 ученика,	 а	 Средњошколски	 цен-
тар	 "Вук	 Караџић"	 похађа	 240	 ученика.													
Посјети	 ученицима	 на	 почетку	 школске	

године	 присуствовали	 су	 и	 предсједник	
Скупштине	 општине	 Лопаре	 Миленко	

Ристић	 и	 народни	 посланик	 из	 ове	
општине	Желимир	Нешковић.

НОВУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ ЗАПОЧЕЛА 903 УЧЕНИКА
 3. септембар

Дом	 здравља	Лопаре	 властитим	 сред-
ствима	 је	 набавио	 санитетско	 возило	
вриједно	50.000	КМ,	што	је	 један	од	важ-
нијих	 пројеката	 који	 је	 реализован	 у	 овој	
години,	рекао	је	директор	ове	здравстве-
не	установе	Желимир	Нешковић.	"Возило	
је	опремљено	најсавременијом	опремом,	
има	 једно	 лежеће	 и	 четири	 сједећа	 мје-
ста,	те	погон	на	сва	четири	точка,	што	 је	
значајно	 с	 обзиром	 да	 смо	 на	 подручју	
планине	Мајевица",	 рекао	 је	 новинарима	
Нешковић.	Представљању	новог	санитет-
ског	 возила	 присуствовао	 је	 и	 начелник	
општине	 Лопаре	 Радо	 Савић,	 који	 је	
похвалио	 рад	 Дома	 здравља,	 медицин-

ског	 особља	 и	 пружања	 здравствених	
услуга	становништву.	Замјеник	директора	
Дома	 здравља	 Радија	 Томић	 рекла	 је	
новинарима	 да	 је	 и	 набавка	 санитетског	
возила	 с	 циљем	што	 већег	 задовољства	
пацијената.	 Дом	 здравља	 Лопаре	 пружа	
здравственe	 услуге	 за	 10.500	 осигурани-
ка.

ДОМ ЗДРАВЉА НАБАВИО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО
17. септембар

Начелник	општине	Лопаре	Радо	Савић	
данас	је	додијелио	рјешење	о	ступању	у	
стални	радни	однос	за	двоје	дјеце	поги-
нулих	 бораца	 Војске	 Републике	 Српске	
из	ове	мајевичке	општине,	те	најавио	да	
ће	у	предстојећим	мјесецима	запослење	
добити	 још	 једно	 дијете	 са	 високом	
стручном	 спремом	 из	 поменуте	 катего-
рије.	 Дипломирани	 економиста	 Драгана	
Јањић	захвалила	 је	општини	и	руковод-
ству	 Борачке	 организације,	 истакавши	
да	 нису	 заборављена	 дјеца	 погинулих	

бораца.	"Трудом	и	залагањем	оправдаћу	
добијено	повјерење",	рекла	је	Јањићева	
новинарима.	 Дипломирани	 економиста	
Зоран	Максимовић	рекао	је	да	је	обавио	
приправнички	стаж	у	локалној	самоупра-
ви.Предсједник	Предсједништва	Борачке	
организације	Лопаре	Ристо	Радић	захва-
лио	 је	 руководству	 Лопара	 за	 помоћи	
борачкој	популацији,	те	истакао	да	је	ова	
општина	 једна	од	ријетких	општина	која	
је	у	потпуности	ријешила	питања	борач-
ких	категорија.

ЗАПОСЛЕНО ДВОЈЕ ДЈЕЦЕ ПОГИНУЛИХ БОРАЦА
11. септембар

Дом	здравља	Лопаре	 је	примјер	успјеш-
ног	пословања	и	примјер	како	здравство	у	
Српској	треба	да	буде,	поручио	је	предсјед-
ник	 СДС	 Вукота	 Говедарица	 на	 обиљежа-
вању	крсне	славе	ове	лопарске	здравстве-
не	 установе,	 Светог	 Агатоника	 –	
Арлијевдана.
У	 овој	 локалној	 заједници,	 у	 овом	Дому	

здравља,	 имамо	 људе	 који	 су	 поштени,	
честити	и	који	знају	да	раде	свој	посао	и	на	
тај	 начин	 они	 су	 одговорни	 према	 свом	
народу	и	својој	локалној	заједници	–	рекао	
је	Говедарица	новинарима.
Директор	Дома	здравља	Лопаре	и	народ-

ни	 посланик	Желимир	Нешковић	 честитао	
је	 здравственим	 радницима	 славу	 и	 иста-
као	да	ова	здравствена	установа	већ	деце-
нију	 послује	 позитивно.	 Нешковић	 је	 наја-
вио	изградњу	новог	објекта	у	коме	ће	бити	
смјештен	 Центар	 за	 ментално	 здравље	 и	
физијатрија.

СЛАВА ДОМА ЗДРАВЉА 
4. септембар
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Током	 новембра	 2017.	 год.	 и	 сеп-
тембра	 2018.	 год.	 у	 Веселиновцу	 су	
урађене	 три	 бушотине	 за	 снабдије-
вање	Лопара	водом.	Бушотине	су	на	
дубинама	 102	 м	 (двије)	 и	 120	 м.	
Вриједност	радова	на	изградњи	ове	3	
бушотине	 је	 50	 000	 КМ.	 Вода	 ће	 се	
пумпама	 избацивати	 и	 за	 пумпе,	
њихову	 уградњу	 и	 повезивање	
потребно	је	око	50	000	КМ.	Напајање	
струјом	 није	 најбоље	 и	 поднијет	 је	
захтјев	 електродистрибуцији	 за	 тро-
фазну	 струју	 и	 извршена	 уплата	 од	

1914,50	КМ.	
Издашност	 поменутих	 бушотина	 је	

око	 400	 кубика	 воде	 за	 24	 часа.	
Капацитет	базена	у	Лопарама	 је	380	
кубика.
Снабдијевање	Лопара	водом	је	ста-

билно	 већ	 уназад	 неколико	 година,	
оно	што	је	проблем	је	што	код	невре-
мена	 и	 падавина	 дође	 до	 замућења	
воде	и	надамо	се	да	ће	по	пуштању	
воде	из	ових	бушотина	проблем	бити	
ријешен.	 У	 плану	 је	 и	 израда	 још	 3	
слична	бунара	у	Јабланици.

ПОБОЉШАНО ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ ЛОПАРА 
22. септембар

Светом	 литургијом,	 опходом	 око	 храма,	 парастосом	
погинулим	 борцима	 и	 ломљењем	 славског	 колача	
обиљежена	је	крсна	слава	Рођење	пресвете	Богородице-
Мала	 Госпојина	 у	 истоименом	 храму	 у	 Мачковцу	 код	
Лопара.	 Старјешина	 храма,	 протојереј-ставрофор	
Драгомир	Лазеревић	честитао	 је	 славу	вјерницима	и	у	
бесједи	 поручио	 да	 рођење	Богородице	 објави	 радост	
цијелој	васељени,	када	су	се	тог	дана,	и	небо	и	земља	
радовали.	 Кум	 славе	 био	 је	 директор	 Дома	 здравља	
Лопаре	Желимир	 Нешковић	 који	 је	 рекао	 да	 је	 сабор-
ност	Српске	православне	цркве	одржала	српски	народ	
кроз	вијекове.
Начелник	општине	Лопаре	Радо	Савић	присуствовао	

је	 данашњој	 храмовној	 слави,	 и	 истакао	 да	 народ	
Мајевице	 није	 подијељен,	 а	 Црква	 је	 та	 која	 окупља	
народ.

СЛАВА ХРАМА У МАЧКОВЦУ
21. септембар

У	 Прибоју	 код	 Лопара	 је	 одржан	
помен-парастос	 испред	 споменика	
на	коме	су	уклесана	имена	16	бора-
ца	 Специјалне	 јединице	 „Пантери“	
који	 су	 погинули	 у	 одбрани	 овог	
краја	 и	 Републике	 Српске	 1992.	
године.	 Паљењем	 свијећа,	 пола-
гањем	цвијећа	породице	погинулих,	
саборци,	 представници	 Борачке	
организације	 Лопара,	 руководства	
општине	 Лопаре	 одали	 су	 почаст	
јунацима.	Начелник	општине	Лопаре	

Радо	Савић	 подсјетио	 је	 да	 је	 про-
шле	 године	 освештан	 и	 откривен	
споменик	 у	 чијој	 је	 изградњи	 уче-
ствовала	 ова	 мајевичка	 општина.	
„Данас	се	сјећамо	пуковника	Бранка	
Пантелића	али	и	осталих	сабораца	
који	су	погинули	у	одбрани	Прибоја,	
у	 којој	 је	 гарда	 „Пантери“	 одиграла	
кључну	улогу“,	рекао	је	предсједник	
Предсједништва	 Борачке	 организа-
ције	Лопара	Ристо	Радић.

СЈЕЋАЊЕ НА ПОГИНУЛЕ 
ГАРДИСТЕ „ПАНТЕРЕ“ 

21. септембар

У Дому здравља Лопаре положен је камен темељац 
за изградњу објекта физијатрије и центра за ментално 
здравље који ова здравствена установа финансира 
сопственим средствима од 400.000 КМ. Камен темељац 
за објекат који ће имати површину од 250 метара ква-
дратних свечано су положили директор Дома здравља 
Желимир Нешковић, начелник Лопара Радо Савић и 
предсједник Скупштине општине Лопаре Миленко 
Ристић. Освештању и полагању камена темељца при-
суствовали су и лидер Српске демократске странке 
Вукота Говедарица и српски члан Предсједништва БиХ 
Младен Иванић.

ПРОЈЕКТИ КОЈИ ЖИВОТ ЗНАЧЕ
21. септембар
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Поводом	обиљежавања	Дјечије	недјеље	
начелник	 општине	 Лопаре	 Радо	 Савић	
организовао	је	пријем	за	дјецу	из	установе	
,,Дјечији	 вртић“	 Лопаре.	 Дјеца	 из	 вртића	 и	
њихови	васпитачи	захвалили	су	се	на	подр-
шци	Општини	Лопаре	и	уручили	начелнику	
поклоне	које	су	сами	направили	кроз	ликов-
не	 радионице.	 Као	 и	 претходних	 година,	
општина	Лопаре	 је	даривала	дјецу	пригод-
ним	пакетићима.	Дечији	вртић	Лопаре	орга-
низовао	 је	 и	 пријем	 поводом	 завршетка	
радова	 на	 реконструкцији	 ове	 установе,	 а	
све	у	оквиру	обиљежавања	Дјечије	недјеље.	
Дјечији	 вртић	 Лопаре	 је	 након	 40	 година	
добио	 нови	 и	 модернији	 изглед,	 а	 дјеца	
потпунију	 и	 квалитетнију	 услугу.
Директорица	 вртића	 Даниела	 Цвијановић	
се	 захвалила	 Општини	 Лопаре,	 Удружењу	
Мајевичана	у	Швајцарској,	дијаспори,	као	и	
локалним	предузећима.	„Општина	је	помог-
ла	реконструкцију	и	финансирање	дјечијих	

тоалета,	 Удружење	Мајевичана	 је	 дијелом	
средстава	 помогло	 да	 се	 реновира	 кров	 и	
ураде	 олуци,	 „Термал	 –	 Инт“	 је	 донирао	
радијаторе	за	комплетан	објекат,	„Ентеријер	
Којић“	је	помогао	да	се	среде	све	столице	и	
ураде	 клупице“,	 рекла	 је	 директорица	
Вртића.	 Укупна	 вриједност	 радова	 износи	
око	30.000	КМ.		Дјечија	недјеља	обиљежена	
је	 и	 маскенбалом	 лопарских	 малишана	
испред	Центра	за	културу	и	информисање,	
гдје	су	дјеца	на	својствен	начин	цртањем	по	

улици	 испољила	 своју	 машту.	 Након	 тога	
изабрано	 је	 и	 пет	 најкретивнијих	 костима	
малишана.	 Дјечији	 вртић	 Лопаре	 и	 ОШ	
„Свети	 Сава“	 организовали	 су	 Дјечију	
недјељу	 у	 сарадњи	 са	 Општином	 Лопаре.	
Малишане	су	увесељавале	маскоте	које	 је	
обезбиједио	 „Наш	 и	 Маја	 маркет“.	 Током	
цијеле	седмице	организован	je	низ	активно-
сти	 у	 циљу	 промоције	 права	 дјетета.	
„Дјечији	вртић“	Лопаре	похађа	60	дјеце.

ОБИЉЕЖАВАЊЕ ДЈЕЧИЈЕ НЕДЈЕЉЕ У ЛОПАРАМА
1-5. октобар

Начелник општине Лопаре Радо 
Савић уручио је чек за пројекат који 
се реализује на подручју општине 
Лопаре путем пројекта Омладинске 
банке, укупне вриједности 2.300 КМ.

Пројекат који ће овим средствима 
бити реализован је набавка опреме 
за школу спорта, у коме општина 
Лопаре и Фондација "Мозаик" уче-
ствују са 1.500 КМ, а допринос зајед-
нице је 800 КМ.

У претходном периоду Фондација 
`Мозаик`, општина Лопаре и млади 
су креирали Омладинску банку која 
је у периоду од 2012. до 2018. године 
овдје реализовала 44 пројекта укуп-
не вриједности 152.637,57 КМ".

Према његовим ријечима, од тог 
износа 43.876 КМ је из локалног 
буџета, 33.148 КМ из Фондације 
"Мозаик" док су 75.612,69 КМ млади 
људи успијели да обезбиједе као 
допринос локалне заједнице од раз-
них субјеката који су подржали 
пројекте.

УРУЧЕН ЧЕК ЗА ПРОЈЕКАТ ОМЛАДИНСКЕ БАНКЕ
9. октобар

У Лопарама је представљено ново 
Ватрогасно возило, вриједности 
270.000 КМ. Командир Ватрогасне 
јединице Лопаре Дарко Симеуновић 
рекао је да је возило техничких карак-
теристика 3.000 литара воде, 300 
литара пјенила. „Овим возилом 
побољшали смо брзину интервенције, 
на мјесто пожара ћемо брже излази-
ти“, казао је Симеуновић. “Возило су 
заједничким средствима финансира-

ли Ватрогасни савез Републике 
Српске са 250.000 КМ и општина 
Лопаре са 20.000 КМ уз обавезу да 
плати и трошкове пореза”, рекао је 
начелник општине Лопаре Радо 
Савић. Предсједник Ватрогасног саве-
за Републике Српске Горан Стојаковић 
изразио је задовољство јер је према 
његовим ријечима овај пројекат ишао 
преко савеза и да је овим пројектом 
реализован један сегмент плана саве-

за, а што је велики допринос развоју 
Ватрогасне јединице у Лопарама.

ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА ДОБИЛА НОВО ВОЗИЛО
3. октобар

26. септембар

Општина Лопаре је потпи-
сала уговоре са још шест 
корисника програма опоравка 
од поплава, а који је финанси-
ран средствима ЕУ у сарадњи 
са Владом Републике Српске и 
Владом Федерације БиХ.

Ово је једанаести уговор у 
овој години и општина се оба-
везала на учешће од по 5.000 
КМ, те изградњу потребне 
инфраструктуре за сваку од 
кућа, као и обезбјеђивање 
плаца за оне који немају свој 
плац на сигурном терену.

НОВИ УГОВОРИ ЗА 
ИЗГРАДЊУ КУЋА



INFORMATIVNI BILTEN 8829ОПШТИНА ЛОПАРЕИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН

https://opstinalopare.comХI СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ                   2018. годинаЛопаре

Његово преосвештенство епи-
скоп зворничко-тузлански Фотије 
поручио је да народ треба да живи 
у складу са својом црквом, а да 
они који га воде треба да буду на 
путу светосавља и православља.
Владика Фотије је на обиљежа-
вању 20 година од освештања 
Храма Покрова Пресвете 
Богородице у Лопарама рекао да 

је то сигуран пут ка Царству небеском. Владика Фотије данас је 
Орденом Светог краља Драгутина одликовао начелника општине 
Лопаре Раду Савића. Савић је новинарима рекао да је орден "одраз 
вредновања његовог рада и његових сарадника према Српској пра-
вославној цркви". Овај храм је, каже Савић, украс Лопара и 
најљепше мјесто у центру општине. Орденом Светог краља 
Драгутина одликовани су и предсједник Скупштине општине Лопаре 
Миленко Ристић, те мјештанин Недељко Шакотић. Архијерејске 
захвалнице су добили бројни мјештани, као и удружења која се 
истичу у помоћи и љубави према СПЦ.

СЛАВА ХРАМА У ЛОПАРАМА
13. октобар

Власници	 „САС	 супер	 П“	 осигурања	 Радо	 Гаврић	 и	
Миодраг	Стојановић	поклонили	су	општини	Лопаре	2.000	
квадрата	земљишта	у	Мјесној	заједници	Прибој,	на	коме	
ће	се	градити	пет	стамбених	објеката	породицама	који	су	
остале	 без	 кућа	 у	 клизиштима	 2014.	 године.	 Начелник	
општине	 Лопаре	 Радо	 Савић	 након	 састанка	 са	 Радом	
Гаврићем	нагласио	је	да	је	ово	примјер	како	привредници	
који	су	остварени	у	послу	имају	осјећај	за	суграђане	који-
ма	је	помоћ	неопходна.	Савић	је	најавио	да	ће	убрзо	кре-
нути	градња	и	за	преосталих	29	кућа	и	да	ће	се	тиме	зав-
ршити	пројекат	изградње	100	стамбених	објеката	у	перио-
ду	 од	 2014.	 до	 2019.	 године.	 Директор	 „САС	 супер	 П“	
осигурања	Никола	Гаврић	рекао	је	да	су	власници	сазна-
ли	да	општина	Лопаре	има	проблеме	за	проналазак	пла-
цева	и	да	су	се	одлучили	да	ову	земљу	поклоне	и	на	тај	
начин	 помогну	 суграђанима.	 „Наша	 фирма	 се	 понаша	
друштвено	одговорно	и	овом	приликом	апелујемо	на	све	
људе	добре	воље	да	се	прикључе	акцији	помоћи	изградње	
кућа	нашим	суграђанима“,	рекао	је	Гаврић.

"САС СУПЕР П“ ОСИГУРАЊЕ 
ПОКЛОНИЛО ПЛАЦЕВЕ ЗА 
ГРАДЊУ КУЋА У ПРИБОЈУ

31. октобар

Начелник	 општине	 Лопаре	 Радо	 Савић	 посјетио	 је	
Ружу	Микић	из	ове	општине	која	је	један	од	128	предузет-
ника	 из	 33	 локалне	 заједнице	 чије	 су	 пословне	 идеје	
подржане	кроз	пројекат	запошљавања	младих	/YEP/	који	
финансира	 Влада	 Швајцарске.	 Микићева	 је	 кроз	
Инкубатор	пословних	идеја	у	оквиру	овог	пројекта	доби-
ла	 5.000	 КМ	 и	 бави	 се	 производњом	 колача	 и	 торти.	
Савић	 је	 рекао	 новинарима	 да	 су	 предузетници	 попут	
Микићеве	примјер	како	се	може,	уз	добру	пословну	идеју,	
из	свог	домаћинства	регистровати	пословна	дјелатност.	
"За	 11	 пословних	 идеја	 које	 су	 подржане	 у	 Лопарама	
општина	 је	 обезбиједила	 9.000	 КМ,	 а	 остало	 су	 дона-
ције",	навео	је	Савић.	Микићева	је	рекла	да	је	властити	
бизнис	 регистровала	 у	 августу,	 уз	 подршку	 Пројекта	
запошљавања	младих	 и	 општине	Лопаре,	 као	 један	 од	
учесника	у	Инкубатору	пословних	идеја.

ПОДРШКА ПОСЛОВНИМ ИДЕЈАМА
26. октобар

новембар 2017.

У	 повратничкој	 Мјесној	 заједници	 Ковачица	 код	 Тузле	 свечано	 је	
пуштен	нови	асфалтни	пут	дужине	1.500	метара,	вриједности	150.000	
КМ.	 За	 асфалтирање	 овог	 пута	 Министарство	 за	 људска	 права	 и	
избјеглице	БиХ	и	град	Тузла	издвојили	су	по	60.000	КМ,	док	су	мјешта-
ни	обезбиједили	преостали	износ.	Замјеник	министра	за	људска	права	
и	избјеглице	БиХ	Предраг	Јовић	изразио	је	задовољство	због	завршет-
ка	 асфалтирања	 пута,	 те	 истакао	 да	 ово	 министарство	 годишње	
издваја	 два	 милиона	 КМ	 за	 инфраструктуру	 у	 повратничка	 мјеста	
широм	БиХ.	Градоначелник	Тузле	Јасмин	Имамовић	рекао	је	да	град-
ско	 руководство	 потенцира	 пројекте	 који	 вежу	 људе,	 а	 не	 који	 раз-
двајају.	 Начелник	 општине	 Лопаре	 Радо	 Савић	 изразио	 је	 задовољ-
ство	 јер	 је,	 каже,	 у	 српском	 селу	 завршен	 пут.	 Он	 је	 најавио	 да	 ће	
општина	 Лопаре,	 уз	 помоћ	 свих	 нивоа	 власти,	 са	 инвеститором	
Светозарем	Остојићем	 реализовати	 пројекат	 изградње	Етно-села	 на	
Бусији	/Мајевица/	које	ће	бити	од	користи	становницима	Семберије	и	
Мајевице.	"Комисија	је	одобрила	60.000	КМ	и	уз	помоћ	града	Тузле	и	
мјештана	 је	 завршена	 ова	 дионица	 пута",	 рекао	 је	 члан	 комисије	
Министарства	за	људска	права	и	избјеглице	БиХ	Миладин	Драгичевић.
Светозар	Остојић,	 власник	фирме	 "Мега	 дрво"	 и	 један	 од	 покретача	
пројекта	изградње	асфалтног	пута,	рекао	је	да	у	насељу	Ковачица	има	
20	домаћинстава	и	да	су	мјештани	и	прије	изградње	пута	финансирали	
пројекте	који	су	већ	реализовани.	Свечаном	отварању	пута	у	Ковачици	
су,	осим	бројних	мјештана,	присуствовали	и	градоначелник	Бијељине	
Мићо	Мићић,	те	начелник	општине	Угљевик	Василије	Перић.

ИЗГРАЂЕН АСФАЛТНИ ПУТ У 
СРПСКОМ ПОВРАТНИЧКОМ 
СЕЛУ КОВАЧИЦА

3. новембар
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Борачка организација општине Лопаре 
обиљежила је крсну славу - Митровдан, 
служењем парастоса погинулим борцима 
Војске Републике Српске и полагањем 
цвијећа на централно спомен-обиљежје, 
те служењем литургије и ломљењем слав-
ског колача у Храму Покрова Пресвете 
Богородице.

Предсједник Предсједништва Борачке 
организације Лопара Ристо Радић подсје-
тио је да се данас обиљежава и 26 година 
од оснивања Треће мајевичке бригаде 
Војске Републике Српске.

"Бригада је бранила српски народ на 
мајевичком ратишту и била је једна је од 
најбројнијих у Источно-босанском корпусу 
Војске Републике Српске - имала је шест 
батаљона. Нажалост, погинула су 182 вој-
ника, а рањено је више од 400", рекао је 

Радић о бригади.
Начелник општине Лопаре Радо Савић 

честитао је борцима крсну славу и Дан 
оснивања Треће мајевичке бригаде Војске 
Републике Српске, уз напомену да локал-

на управа подржава рад Борачке организа-
ције, што ће чинити и у наредном периоду.

У протеклом одбрамбено-отаџбинском 
рату у Лопарама су погинула 242 борца, а 
813 их је рањено.

БОРЦИ ОБИЉЕЖИЛИ СЛАВУ И ДАН ТРЕЋЕ МАЈЕВИЧКЕ БРИГАДЕ
8. новембар

Начелник	општине	Лопаре	Радо	Савић	присуствовао	је	слави	
завичајног	Удружења	Мајевичана	у	Швајцарској	и	захвалио	им	
што	чувају	обичаје	и	традицију	српског	народа	и	у	дијаспори.
Ломљењем	славског	колача	и	свечаном	вечером	у	швајцар-

ском	граду	Весену	Удружење	Мајевичана	обиљежило	 је	крсну	
славу	Митровдан,	а	Савић	 је	на	свечаности	истакао	допринос	
дијаспоре	привредном	и	културном	развоју	завичаја.	
"Удружење	 Мајевичана	 је	 најбоље	 српско	 завичајно	 удру-

жење,	 а	 захваљујући	 њима	 покренути	 су	 бројни	 привредни	
пројекти	 у	 Лопарама	 који	 су	 резултирали	 отварањем	 радних	
мјеста,	отворено	је	позориште	у	завичају	и	та	сарадња	је	разно-
врсна	и	даје	одличне	резултате",	оцијенио	је	Савић.	
Домаћин	овогодишње	славе	у	Весену,	Милутин	Стевановић	

захвалио	је	свим	члановима	удружења	на	ангажману	и	подрш-
ци	коју	пружају	његовом	раду,	али	и	завичају.	
Славу	 је	 члановима	 удружења	 честитао	 предсједник	

Удружења	 српских	 привредника	 у	 Швајцарској	 Стојан	
Стевановић	који	је	присуствовао	свечаности.	
Свечаној	вечери	у	Весену	присуствовао	је	и	Амбасадор	БиХ	

у	Швајцарској	Анђелко	Граховац	као	и	150	чланова	овог	удру-
жења.	

МАЈЕВИЧАНИ ЧУВАЈУ ТРАДИЦИЈУ И У ИНОСТРАНСТВУ 
10. новембар

У	 Центру	 за	 културу	 и	 информи-
сање	у	Лопарама	вечерас	је	одржано	
књижевно	 вече	 са	 пјесником	 Бором	
Капетановићем	 из	 Бањалуке	 који	 је	
промовисао	 своју	 40.	 по	 реду	 књигу	
под	 називом	 „Пјесме	 са	 перонске	
карте“.
Он	 је	 изразио	 задовољство	 што	

баш	 у	 Лопарама	 почиње	 обиљежа-
вање	45	година	свог	књижевног	рада.

Он	 је	 лопарској	 публици	 предста-
вио	и	пјесме	из	осталих	својих	књига	
и	 дјела,	 а	 књижевној	 вечери	 гост	 је	
била	 и	 млада	 пјесникиња	 Биљана	
Орашанин.
Домаћин	 књижевне	 вечери	 био	 је	

уредник	 часописа	 за	 језик,	 књижев-
ност	 и	 духовност	 „Бокатин	 Дијак“	
Слободан	Јовић,	мјештанин	Лопара.
Покровитељ	 је	 општина	 Лопаре,	 а	

књижевној	 вечери	 присуствовао	 је	 и	
начелник	 ове	 мајевичке	 општине	
Радо	Савић.

БОРО КАПЕТАНОВИЋ У ЛОПАРАМА ПРЕДСТАВИО СВОЈУ КЊИГУ
12. новембар
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Начелник	општине	Лопаре	Радо	Савић	
са	 сарадницима	 посјетио	 је	 радове	 на	
изградњи	 базена	 у	 Лопарама.	 Гради	 се	
модеран	базен	са	свим	пратећим	објекти-
ма	 укључујући	 ресторан,	 теретану	 на	
отвореном,	дјечију	играоницу,	као	и	терен	
за	 одбојку	 на	 пијеску.	 Радови	 на	 пра-
тећим	 објектима	 ће	 бити	 завршени	 до	
краја	 маја,	 а	 свечано	 отварање	 базена	
планирано	је	у	првој	половини	јуна	2019.	
године.	 „Увидјевши	да	у	Лопарама	недо-
стаје	овакав	садржај,	одлучио	сам	уложи-
ти	 у	 ово	 и	 изградити	 модеран	 базен	 за	
наше	мјештане.	Планирам	изградњу	 још	
једног	базена	који	ће	бити	покривен,	као	и	

мноштво	 других	 садржаја	 у	 нашем	 мје-
сту“,	рекао	је	инвеститор	Владо	Антић.
„Ово	је	управо	оно	што	недостаје	нашој	

локалној	 заједници,	 а	 пружиће	 нашим	
становницима	мјесто	за	одмор	и	рекреа-
цију,	као	и	прилику	нашим	ученицима	да	
науче	пливати.	Општина	ће	се	трудити	да	
у	 свакој	 ситуацији	 олакша	 и	 помогне	
инвеститору“,	рекао	је	начелник	општине	
Радо	Савић.
Вриједност	инвестиције	у	првој	фази	до	

отварања	базена	је	преко	700.000	КМ,	а	у	
другој	 фази	 која	 обухвата	 изградњу	 још	
једног	базена	и	прекривање	950.000	КМ.

ИЗГРАДЊА БАЗЕНА У ТОКУ

У	Пукишу	је	обиљежена	преслава	храма	
и	 одржан	 је	 парастос	 мјештанима	 страда-
лим	у	Другом	свјетском	рату	и	свим	жртва-
ма	Другог	свјетског	и	одбрамбено-отаџбин-
ског	рата.	Споменик	за	пострадале	мјешта-
не	Пукиша	у	Другом	свјетском	рату	налази	
се	 одмах	 поред	 споменика	 подигнутог	 за	
104	мучки	убијена	цивила	–	мјештана	села	
Миросавци	 који	 су	 убијени	 26.	 новембра	
1941.	 године	од	стране	усташа.	Осим	спо-
меника	мучки	пострадалим	Миросавчанима,	

споменика	 за	 страдале	 Пукишане	 Другог	
свјетског	рата,	споменика	погинулим	борци-
ма	одбрамбено	отаџбинског	рата,	прије	пар	
година	 изграђена	 је	 и	 спомен	 –	 црква	
посвећена	 Светом	 Сисоју	 као	 спомен	 на	
104	мучки	убијена	цивила.	
Парастосу	 поред	 начелника	 општине	

Лопаре,	 представника	 борачке	 организа-
ције,	 мјештана	 присуствовали	 и	 ученици	
ОШ	„Свети	Сава“	Лопаре.

24. новембар

ПАРАСТОС У ПУКИШУ

Посјета	 Лопарама	 ученика	 Техничке	
школе	"Михајло	Пупин"	и	Пољопривредне	и	
медицинске	школе	из	Бијељине,	те	15	студе-
ната	Факултета	 пословне	 економије	 има	 за	
циљ	 промоцију	 привредног	 сектора	 ове	
општине	и	мајевичког	краја,	рекао	 је	начел-
ник	Лопара	Радо	Савић.
"Добро	 је	 да	 ученици	 који	 се	 школују	 за	

одређена	занимања	посјете	различите	про-
изводне	 погоне	 струка	 за	 које	 се	 образују",	
изјавио	 је	 новинарима	 Савић,	 који	 је	 овим	
поводом	 организовао	 пријем	 за	 госте	 у	
Центру	за	културу	и	информисање.
Професор	 практичне	 наставе	 и	 групе	

електропредмета	Љубо	 Голубовић	 рекао	 је	

да	ће	ученици	електричари	и	електроничари	
механичари,	 обиласком	производних	 систе-
ма	на	лицу	мјеста	видјети	чиме	ће	се	бавити	
у	будућности.
Начелник	 Одјељења	 за	 привреду	 и	

друштвене	 дјелатности	 општине	 Лопаре	
Жељко	 Керовић	 истакао	 је	 да	 привреда	 у	
овој	мајевичкој	општини	у	посљедње	врије-
ме	биљежи	позитиван	тренд	раста.
У	оквиру	пројекта	 "Лопаре	 -	мјесто	нових	

прилика",	ученици	Техничке	школе	"Михајло	
Пупин"	 из	Бијељине	 посјетили	 су	фирму	 за	
производњу	 котлова	 и	 радијатора	 "Термал	
инт",	 као	 и	фирме	 "Ђокић	метал",	 "Кристин	
мод"	 и	 "Ентеријер	 Којић,	 а	 ученици	

Пољопривредне	и	медицинске	школе	дести-
лерију	"Епоха"	и	воћњак	"Јелена"	у	Горњем	
Мачковцу.

ПРОМОЦИЈА ПРИВРЕДНОГ СЕКТОРА И МАЈЕВИЧКОГ КРАЈА
23. новембар

У	општини	Лопаре	данас	су	потписани	уговори	са	три	корисника	
пакета	у	области	пољопривредне	производње,	у	оквиру	Програма	
за	опоравак	од	поплава	који	финансира	ЕУ,	а	спроводи	УНДП	у	БиХ.
Начелник	 општине	Лопаре	Радо	Савић	рекао	 је	 да	ће	 још	четири	
корисника	добити	подршку,	од	чега	ће	три	добити	за	запошљавање,	
а	један	за	самозапошљавање.	Горан	Спасојевић	и	Јовица	Ђукановић	
добили	су	пластенике	површине	100	метара	квадратних,	а	Милош	

Стјепановић	добио	је	мотокултиватор	и	три	дунума	кукуруза.
УГОВОРИ ЗА ТРИ КОРИСНИКА ПРОГРАМА ОПОРАВКА ОД ПОПЛАВА
15. новембар

https://opstinalopare.com

15. новембар
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На Двадесетој редовној сједници Скупштине општине Лопаре 
између осталих тачака дневног реда, разматране су тачке Нацрт 
ребаланса буџета општине Лопаре за 2018. годину и Нацрт буџе-
та општине Лопаре за 2019. годину. Одборници СО-е Лопаре 
усвојили су Нацрт ребаланса буџета општине Лопаре за 2018. 
годину у износу од 5.850.000,00 КМ и Нацрт буџета општине 
Лопаре за 2019. годину у износу од 5.780.000 КМ. На ове доку-
менте надлежно Министарство финансија РС дало је препоруке 
које ће бити укључене у приједлоге Ребаланса и Буџета општине 
Лопаре о којима ће се расправљати на наредној сједници СО-е.
Буџет за 2019. годину ће бити већи за 8% у односу на 2018. годи-
ну.

УСВОЈЕНИ НАЦРТИ РЕБАЛАНСА И 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ

30. новембар

Особе са инвалидитетом су изложбом под називом "Жене са 
инвалидитетом као сегмент друштва" у Центру за културу у 
Лопарама обиљежиле 3. децембар - Међународни дан лица са 
инвалидитетом.

Организатор изложбе је Савез параплегичара Републике 
Српске, а изложбу је са 4.000 КМ финансијски помогло 
Министарство за људска права и избјеглице БиХ.

Секретар овог савеза Милена Обрадовић рекла је да је у 
оквиру пројекта одржана дводневна обука за жене са инвалиди-
тетом, које на отвореном тржишту рада не могу да остваре 
резултате због архитектонских и стручних баријера.

Она је истакла да су данас изложени декупаж радови и радо-
ви на стаклу жена које су прошле кроз радионицу.

Прије отварања изложбе, одржан је округли сто на коме су 
учествовали представници општине Лопаре и јавних институ-
ција ове мајевичке општине.

Начелник Лопара Радо Савић рекао је да је на округлом столу 
разговарано о запошљавању особа са инвалидитетом у овој 
мајевичкој општини.

ИЗЛОЖБА "ЖЕНЕ СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ КАО СЕГМЕНТ 
ДРУШТВА"

 8. децембар

3. децембар

ПРЕТПРАЗНИЧНА ХУМАНИТАРНА 
АКЦИЈА

ПРИЈЕМ ЗА УСПЈЕШНОГ СПОРТИСТУ

У Лопарама је 460 социјално угрожених породица добило 
пакете хране које су обезбиједиле њемачка хуманитарна 
организација "Хљеб живота" из Улма и "Помоћ за сиромаш-
не" из Форцхајма, уз посредовање хуманитарне организације 
"Ђаконија" из Брчког. Директор општинског Центра за 
социјални рад Дејан Марковић рекао је новинарима да је 
вриједност појединачног пакета 25 евра и да је ово шеста 
година како хумани људи на овај начин помажу угроженима 
уочи новогодишњних и божићних празника. Иницијатор акције 
и предсједник Удружења "Хљеб живота" Драгољуб 
Симеуновић, који је родом из Кореташа код Лопара, а живи и 
ради у њемачком граду Улму, рекао је да су пакети приватне 
донације њемачких грађана. "Празници су посебна прилика 
да се помогну ове категорије друштва и да они који су у при-
лици помогну породицама скромнијег примања да би осјети-
ли радост празника", рекао је начелник општине Радо Савић.
Он је најавио подјелу божићних печеница у сусрет најрадо-
снијем хришћанском празнику Божићу најугроженијим ста-
новницима и вишечланим породицама у Лопарама.

Начелник општине Лопаре Радо Савић уприличио је пријем 
за осамнаестогодишњег Слободана Манојловића из Лопара, 
фудбалера ФК "Мајевица" Лопаре и члана КМФ "Брчко 
здравље", као и Здравка Вујића предсједника КМФ "Брчко 
здравље". Слободан Манојловић је од ове године члан репре-
зентације БиХ у футсалу до 19 година. "Учествовао сам у 
припремама БиХ репрезентације у футсалу у Зеници за ква-
лификације за европско првенство које ће се одржати током 
марта 2019. године. Поред БиХ у групи су још и Србија, 
Португал и Молдавија. Двије првопласиране екипе у групи ће 
се пласирати на европско првенство", рекао је Слободан 
Манојловић. "Неоспоран квалитет младог Слободана је био 
разлог да га примимо у наш клуб, а затим и афирмишемо у 
правцу репрезентације", навео је Здравко Вујић предсједник 
КМФ "Брчко здравље". "Спорт је изузетно важан за нашу 
локалну заједницу, а посебно ме радује успјех младих људи 
који су постигли добре резултате као наш Слободан. Општина 
Лопаре је спремна да уколико буде интересовања подржи 
оснивање једног таквог клуба на подручју наше општине", 
рекао је начелник Радо Савић.

 11. децембар



INFORMATIVNI BILTEN 8833ОПШТИНА ЛОПАРЕИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН

ХI СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ                   2018. годинаЛопаре https://opstinalopare.com

У	сали	СО-е	Лопаре	одржана	 је	 све-
чана	презентација	реализованих	проје-
ката	 Омладинске	 банке	 Лопаре	 у	
сарадњи	 са	 Фондацијом	 Мозаик	 и	
Општином	Лопаре.	
У	оквиру	пројеката	Омладинске	банке	

Лопаре	у	току	2018.	године	реализовани	
су	 пројекти	 „Фитнес	 опремом	 до	 здра-
вијег	 живота“,	 Лопаре;	 „Бициклистичке	
стазе	за	младе“,	Прибој;	„Уређење	спор-
тско	–	рекреативног	излетишта“,	Милино	
Село;	„Средњошколци	лидери	у	развоју	
Бијељинске	 регије“,	 Лопаре;	 „Љетња	
школа	 фолклора“,	 Лопаре;	 „Изградња	
теретане	ФК	Прибој“,	Прибој;	и	„Набавка	
опреме	за	школу	спорта“	Лопаре.
Омладинска	 банка	Лопаре	 је	 у	 2018.	

години	 подржала	 7	 пројеката.	 Укупна	

вриједност	 реализованих	 пројеката	
износила	 је	 18.190,00	 КМ,	 од	 којих	 је	
износ	 од	 7.800,00	 КМ	 обезбијеђен	 као	
допринос	група	из	заједнице,	а	износ	од	

10.390,00	 КМ	 обезбијеђен	 из	 Фонда	
Омладинске	банке	Лопаре	који	су	зајед-
нички	обезбиједили	Општина	Лопаре	и	
Фондација	Мозаик.

ПРОМОЦИЈА РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОЈЕКАТА ОМЛАДИНСКЕ БАНКЕ У 2018. ГОДИНИ
13. децембар 

У	 мјесној	 заједници	 Лопаре	 Село	 код	
Лопара	завршена	је	адаптација	куће	чет-
ворочлане	породице	Лукић.
Кућа	је	реновирана	захваљујући	општи-

ни	 Лопаре	 и	 12	 фирми	 из	 те	 општине,	
Угљевика	и	Бијељине,	те	сусједне	феде-
ралне	општине	Челић.
Начелник	општине	Лопаре	Радо	Савић	

данас	 је	 заједно	 са	 привредницима	 који	
су	 помогли	 адаптацију	 куће	 посјетио	
породицу	Лукић	и	захвалио	свима	који	су	
учествовали	у	хуманој	акцији,	која	је,	како	
је	 истакао,	 показала	 одговорност	 свих,	
посебно	привредних	субјеката.
Савић	 је	 навео	 да	 је	 уз	 помоћ	 12	

привредника	 обезбијеђен	 материјал	 за	
адаптацију,	 а	општина	Лопаре	 је	финан-
сирала	извођење	радова.
"На	 позив	 предсједника	 Удружења	

`Дјеца	 свјетлости`	 за	 помоћ	 лицима	 са	

аутизмом	из	Бањалуке	Мирјане	Којић	да	
помогнемо	 Лукићима	 контактирали	 смо	
привреднике	и	људе	добре	воље	и	поче-
ли	са	радовима,	да	би	породица	добила	
већи	 простор	 и	 да	 би	 њиховом	 сину	
Далибору	 омогућили	 боље	 услове	 за	
живот",	рекао	је	Савић	новинарима.
Свима	који	су	учествовали	у	адаптацији	

спрата	 њиховог	 породичног	 дома	 захва-
лили	су	Симо	и	Жељка	Лукић.
"Сад	имамо	боље	услове,	живот	ће	нам	

бити	 лакши,	 посебно	 нашем	 сину	
Далибору",	рекао	је	Лукић.
Архијерејски	 намјесник	 тузлански	 про-

тојереј-ставрофор	Стево	Јовић	истакао	је	
да	је	ова	акција	показала	да	сваки	човјек	
који	 је	 у	могућности	да	одвоји	дио	нечег	
свог	 треба	 то	 да	 поклони,	 да	 би	 нечији	
живот	учинио	живот	љепшим	и	бољим.
"Треба	да	настојимо	да	свагда	показује-

мо	да	смо	људи	и	да	кад	год	смо	у	прили-
ци	помогнемо	некоме",	поручио	 је	Јовић,	
који	 је	 породици	 Лукић	 поклонио	 икону	
Пресвете	Богородице.
Власник	фирме	„Senex“	Есад	Жутић	из	

општине	 Челић	 изразио	 је	 задовољство	
јер	је	у	могућности	да	се	одазове	на	овак-
ве	акције	и	рекао	да	ће	се	увијек	одазива-
ти	на	позив	за	помоћ.
Начелник	Савић	уручио	 је	Захвалнице	

за	 хуманитарну	 акцију	 и	 помоћ	 при	
адаптирању	куће	породици	Лукић	фирма-
ма	из	Лопара	 „Ђокић	метал“,	 „Ентеријер	
Којић“,	 „Гвожђара“,	 „Мајевица	 РЦ“,	 „Ран-
Рад“	те	фирмама	из	Федералне	општине	
Челић	 „Папилон“,	 „Senex“,	 Техномаркет	
Пирић“	 и	 „Ентеријер“,	 брчанској	 фирми	
„Славуј“	 и	 фирмама	 „Интергај“	 из	
Угљевика	и	„ЛД“	из	Бијељине.

АДАПТИРАНА КУЋА ПОРОДИЦЕ ЛУКИЋ
14. децембар
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ОПШТИНА ЛОПАРЕ

ЖЕЛИМО ВАМ СРЕЋНЕ НОВОГОДИШЊЕ
И БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ,

И УСПИЈЕШНУ 2019. ГОДИНУ

ОПШТИНА ЛОПАРЕ

Општина Лопаре се налази у сјевероисточном дије-
лу Босне и Херцеговине и дио је ентитета Република 
Српска. У току 1992. године, од територије нека-
дашње општине Лопаре, настале су двије општине,  
и то општина Лопаре у Републици Српској и општи-
на Челић, која је сада дио Федерације БиХ. Садашња 
општина Лопаре заузима површину од  299, 8 км2 и 
граничи са општинама Угљевик и Бијељина у 
Републици Српској, Теочак, Сапна, Тузла и Челић у 
Федерацији БиХ, те са Дистриктом Брчко.

Општина је смјештена на прелазу планине 
Мајевице ка равницама Семберији и Посавини и пред-
ставља средиште овог дијела Подмајевице. 
Тренутно на подручју ове општине живи 16.568 ста-
новника.

Ово подручје карактерише велики број мањих воде-
них токова, а кроз град протиче ријека Гњица.  
Лопаре се налазе на просјечној надморској висини од 
235 метара. Природни ресурси којим располаже опш-
тина Лопаре су пољопривредно земљиште, шуме и 
ка мен, док у мањем и неиспитаном обиму има камене 
соли и руде угља. Кроз општину пролази регионални 
пут Тузла-Брчко и магистрални пут Бијељина-Тузла. 
Дужина категорисане путне мреже на подручју 
општи не износи  204 километра, а има и 333 киломе-
тра не ка тегорисаних путева.
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