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Година нових пројеката

            оследњих неколико година су обиљежене напретком и позитивним помацима 
на свим пољима, од отварања нових радних мјеста па до рјешавања горућих 
проблема са којима се Лопаре као мала општина сусреће.
Металска, дрвна и текстилна индустрија су уз пољопривреду доминантне и 
примамљиве за улагање у наш крај. Од “старих фабрика” из времена бивше државе, 
остала је неактивна још само једна, а и за њу су преговори са потенцијалним 
инвеститором у току. Остале раде, а граде се и нова постројења. Базенски 
комплекс, дестилерија “Епоха”, воћњак од 50 хектара те многа друга привредна 
улагања дефинишу годину иза нас као прекретницу за нове пројекте.
У години пред нама финализоваћемо пројекте у којима ће се развијати оно по чему 
је Мајевица чувена, воћарство. Уз подршку локалне заједнице и Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде наш Мајевичанин из дијаспоре планира 
градњу савремене хладњаче од 7000 м2 у простору бивше „Циглане“. Тај пројекат 
ће омогућити снажан развој воћарства, а поготово производњу шљиве. Поред 
воћарства и сточарство се развија, посебно је занимљив пројекат фарме коза 
који је већ у завршној фази изградње, а следеће године је у плану изградња мини 
мљекаре за производњу козјег сира, а тај пројекат је покренуо наш Мајевичанин 
који је на привременом раду у Фуџери (УАЕ).
Општински буџет увећан је за осам одсто у односу на 2019. годину и то нам је 
омогућило извршење свих текућих обавеза.  Асфалтирано је преко 200 километара 
локалне путне мреже, до сада, а у овој години око 10 километара.
Дом здравља је изградио нови објекат у којем ће бити смјештен Центар за базичну 
рехабилитацију, а такође је и набављена опрема која је проширила спектар услуга 
примарног нивоа здравствене заштите. Општина је усвојила мјере популационе 
политике којом подржава породице са троје или више дјеце, као и породице које 
су добиле дијете.
Једна од потенцијалних шанси за развој нашег краја је развој туризма и покренуте 
су активности на изградњи туристичко-рекреативног комплекса „Бусија“ на 
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Мајевици. За овај пројекат за који постоји заинтересован инвеститор, подршку 
је дала Влада Републике Српске, као и сусједне општине. Уколико се овај пројекат 
реализује планираном динамиком, запослиће се око 150 људи.
Регионална сарадња са сусједним и братским општинама била је ове године 
веома успјешна. Наша сарадња са општинама Угљевик, Бијељина, Брчко, Тузла, 
Челић, Теочак и Сапна, донијела је добре резултате на свим пољима. Одржавамо 
контакте са нашим братским општинама Шмарје при Јелшах, Уб и Неготин.
Одлазак младих људи је нешто што је, поред цијеле Републике Српске погодило 
и нашу општину. Ове мјере које смо предузели у претходном периоду и које 
планирамо да предузмемо у наредном периоду треба да послуже да се тај одлазак 
смањи или у потпуности заустави.
Људи су још један од квалитета којим овај крај располаже. Вриједни привредници, 
јака дијаспора која броји преко 5000 људи и локално становништво које живи и ради 
поштујући се и помажући се наша је парадигма развоја. Свјесни ових квалитета, 
поносни и упорни, очекујемо још бољу годину и деценију, јер то заслужујемо.
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ПОДЈЕЛА 
ПАКЕТИЋА 

ТРАДИЦИОНАЛНА СЈЕЧА 
БАДЊАКА У ПРИБОЈУ

Поводом божићних и новогодишњих празника 
и ове године је у Центру за културу и информи-
сање Лопаре организована подјела пакетића за 
дјецу предшколског узраста. Малишани из Дје-
чијег вртића Лопаре извели су пригодан про-
грам. Општина Лопаре обезбиједила је преко 

700 пакетића за сву дјецу узраста до десет го-
дина са подручја које територијално покрива. 
Ученицима од првог до петог разреда пакетићи 
су уручени по централним и подручним шко-
лама.

Мјештани Прибоја код Лопара традиционал-
но су посјекли бадњак и донијели га испред 
Храма рођења Пресвете Богородице у овом 
мајевичком мјесту.

Старјешина храма протојереј-ставрофор Је-
ремија Лазић пожелио je свим парохијанима 
срећу и да Христово рођење дочекају у радости 
и весељу.

Приношењу бадњака присуствовао је и на-
челник општине Лопаре Радо Савић који је из-
разио задовољство што се и на овај начин чува 
традиција и православна вјера.

Мјештанин Прибоја Горан Тасовац рекао је 
да се традиција приношења бадњака десету го-
дину одржава у Прибоју.

ЈЕДНО ДИЈЕТЕ, ЈЕДАН СЛАТКИШ
Савјет ученика ЈУ СШЦ „Вук 

Караџић“ Лопаре успјешно је 
и ове године организовао ху-
манитарну акцију „Једно дије-
те, један слаткиш“, како би 
новогодишњим пакетићима об-
радовали најмлађе. Акцијом су 
обухваћена дјеца из социјално 
угрожених категорија, према 
подацима Центра за социјални 
рад 43 породице. Припремље-
на су и уручена 93 пакетића на 
кућне адресе, те у школске уста-
нове дјеци која су се у то врије-
ме налазила на настави. Савјет 
Ученика на челу са координато-

ром се захвалио свим ученицима и професорима на несебичној помоћи коју су пружили током хумани-
тарне акције, те Центру за социјални рад који је обезбиједио превоз.

28. децембар 2018. године 

26. децембар 2018. године 2. jануар 2019. године 
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БОЖИЋНА КОРПА СОЛИДАРНОСТИ 
У дане божићњег поста Свето-

савска омладинска заједница је 
уз благослов протојереј ставро-
фора Стеве Јовића, архијерејског 
намјесника тузланског, реали-
зовала «Корпу солидарности». 
Са пакетима пуним основних 
потребштина, млади светосавци 
су на челу са својим предсједни-
ком обишли 20-ак кућа социјал-
но најугроженијих лица на под-
ручју општине Лопаре. 

„Овом приликом се захваљује-
мо становницима општине Ло-
паре који су донирали храну за 
оне којима је пријеко потребна, 
као и власницима продавни-
ца. Наравно, велику захвалност 
упућујемо и Ватрогасној једини-

ци општине Лопаре, која нам је 
уступила возило“, рекао је Горан 
Лукић, предсједник СОЗ-а.

ТРАДИЦИОНАЛНО НАЛАГАЊЕ 
БАДЊАКА УОЧИ БОЖИЋА

Бројни вјерници у Лопарама окупили су се у 
Храму Покрова Пресвете Богородице гдје је 
протојереј-ставрофор Стево Јовић након бого-
служења на Бадње вече пожелио да се што више 
дјеце рађа у српском народу.

Бадњак је наложио начелник Лопара Радо Са-
вић који је честитао наступајући Божић свеш-
тенству и монаштву Српске православне цркве, 
грађанима ове мајевичке општине и мајевичкој 
дијаспори.

Вјерници су у Лопарама славили уз ватромет и 
кувано вино на народном весељу које је органи-
зовала Општинска управа.

ОДРЖАНА 
СВЕТОСАВСКА 

АКАДЕМИЈА 

У Центру за културу и инфор-
мисање Лопаре, одржана је 
традиционална Светосавска 
академија, коју је организовала 
Светосавска омладинска зајед-
ница под покровитељством 

Општине Лопаре. „Слово о 
Светом Сави“ бесједио је ђакон 
Никола Чекетић, „Небеску 
литургију“ говорио је вјероу-
читељ Бошко Максимовић, а 
ову академију својим наступом 
обогатио је музички састав 
„Катера“ из Источног Сарајевa.

2. jануар 2019. године 

6. јануар 2019. године 
25. jануар 2019. године 
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8. jануар 2019. године

25. jануар 2019. године

СРПСКА - ГАРАНТ СЛОБОДЕ

ПОВЕЉА ЗА НАЧЕЛНИКА

Начелник општине Лопаре, Радо Савић изјавио 
је на пријему уочи Дана Републике да је Српска 
велико достигнуће српског народа и гарант њего-
ве слободе.

На пријему за пред-
ставнике привредног и 
друштвеног живота у 
Лопарама и мајевичке 
дијаспоре, који је одр-
жан у Центру за култу-
ру, Савић је оцијенио да 
је протекла година била 
веома успјешна за ову 
општину и да је доста 
урађено у свим друштве-
ним сегментима.

Архијерејски намјес-
ник тузлански протоје-
реј ставрофор Стево Јовић рекао је на пријему да 
је садашњим генерацијама Срба припала част да 
славе дан рођења Републике Српске, али и обаве-

за да је чувају као светињу за коју су дати живо-
ти бораца. Предсједник Скупштине општине Ло-
паре, Миленко Ристић оцијенио је да су добрим 

радом одборници дали 
допринос напретку ло-
калне заједнице, а Дан 
Републике честитао је 
и народни посланик из 
Лопара Ђорђе Поповић, 
који је пожелио свеко-
лики бољитак за ову 
општину и цијелу Репу-
блику Српску.

Поводом Дана Републи-
ке руководство општине 
Лопаре одало је почаст и 
положило цвијеће у Спо-
мен-соби за 242 погинула 

борца Војске Републике Српске из ове општине, а 
приказана је и изложба ратних фотографија маје-
вичких бригада.

Начелник општине Лопаре 
Радо Савић добитник је пре-
стижне награде на Међународ-
ној научној агробизнис конфе-
ренцији „МАК 2019“ која се 
одржавала на Копаонику.

Савић је добио повељу за 
допринос развоју предузет-
ништва, агропривреде, туризма 
и културе западног Балкана.

 «Велико ми је задовољство, 
као и мојих сарадника, на овој 
награди. Ова научна конфе-
ренција је одлична прилика 

да се промовишу потенцијали 
општине Лопаре» – рекао је Са-
вић.

У име организатора „МАК 
2019“, Марија Јовичић истак-
ла је да је по препоруци ор-
ганизатора и оцјена 
стручног међународ-
ног жирија додјеље-
но укупно 11 повеља. 
Награда је регио-
налног карактера на-
мијењена појединци-
ма из свих области, а 
симболизује мудрост, 
љубав, амбицију, наду 
и вјечност – навела је 
Јовичићева.

Она је рекла да је 
циљ шесте по реду 
научне конференције 
„МАК 2019“ да се на 

научној основи анализирају и 
прикажу синергијски резулта-
ти науке и праксе, као и могућ-
ности реалне подршке извозу 
на тржиште Руске Федерације 
и прикључењу Србије у ЕУ. 
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27. jануар  2019. године 8. фебруар 2019. године

ОБИЉЕЖЕНА 
ШКОЛСКА СЛАВА У 
МАЈЕВИЧКОМ КРАЈУ

ЛОПАРЕ ПОКЛОНИЛЕ 
ЉУБИЊУ ВАТРОГАСНО 

ВОЗИЛО
Ломљењем славског колача просвјетни радни-

ци и ученици у Основној школи «Свети Сава» у 
Лопарама обиљежили су Савиндан.

Архијерејски намјесник тузлански протоје-
реј-ставрофор Стево Јовић поручио је да је све-
тосавље пут праштања, мира и љубави.

Слави је присуствовао и начелник општине Ло-
паре Радо Савић који је честитао свим просвјет-
ним радницима и ученицима школску славу, те 
истакао како је школство потребно стално уна-
пређивати.

За све ученике Основне школе «Свети Сава», 
њих 370, власник фирме «Термоелектро опрема» 
Илија Стјепановић обезбиједио је поклон пакете 
са школским прибором и слаткишима.

Начелник општине Лопаре Радо Савић предао 
је кључеве од ватрогасног возила које је ова маје-
вичка општина поклонила херцеговачкој општини 
Љубиње.

Савић је изразио задовољство јер је према њего-
вим ријечима ова мајевичка општина у могућности 
да донира возило.

Ватрогасна јединица из Лопара потпуно је 
опремљена ватрогасним возилима и ватрогасном 
опремом.

Начелник Љубиња Дарко Крунић додијелио је за-
хвалницу Савићу и захвалио Скупштини општине 
Лопаре, као и Ватрогасној јединици ове општине.

Он је истакао да ће ово ватрогасно возило много 
значити општини Љубиње.

Представници њемачке фир-
ме «Вебер груп» договорили су 
у Лопарама сарадњу на новим 
пројектима са фирмом «Термо-
електро опрема» из ове општи-
не која ће резултирати новим 
постројењем и отварањем но-
вих радних мјеста.

Технички директор «Термое-
лектро опреме» Немања Грахо-
вац рекао је да је план да према 
пројектима које ће им уступити 
њемачка фирма у радионици у 
Лопарама буду израђиване че-

личне конструкције.
Граховац је најавио да ће пар-

тнерством са њемачком фирмом 
бити отворено још 30 радних 
мјеста.

Бењамин Вебер, директор 
фирме «Вебер груп» која запо-
шљава 3.000 радника и чије је 
сједиште у Келну, рекао је да су 
са «Термеоелектро опремом» 
партнери већ три године.

Начелник општине Лопаре 
Радо Савић нагласио је да је 
општина спремна да подржи 
све који имају пословне идеје.

Он је изразио задовољство 
што су Лопаре посјетили стра-
ни инвеститори који ће допри-
нијети отварању нових радних 
мјеста и задржавању станов-
ништва.

27. jануар  2019. године

САРАДЊА СА ЊЕМАЧКОМ ФИРМОМ 
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СЈЕЋАЊЕ НА САБОРЦЕ КОЈИ СУ УТКАЛИ 
ЖИВОТЕ У ТЕМЕЉЕ СРПСКЕ

ПРАЗНИК СРЕТЕЊА 
У МАЧКОВЦУ

ЗАЈЕДНИЧКИ 
ПРОМОВИСАТИ МАЈЕВИЦУ

Руководства општине Лопаре и локалне Борачке 
организације су полагањем цвијећа на Централно 
спомен-обиљежје погинулим борцима Мајевичког 
краја обиљежили Дан бораца Војске Републике 
Српске.

Након пријема код на-
челника општине Лопаре 
Раде Савића и полагања 
цвијећа, руководства ло-
калне управе и борачке 
организације посјетили 
су спомен-собу у којој се 
налазе слике 242 поги-
нула борца Војске Репу-
блике Српске са подручја 
општине Лопаре.

Предсједник Борачке организације Лопара Митар 
Тојић честитао је Дан бораца свим борцима Војске 
Српске уз подсјећање на све погинуле саборце који 
су живот уткали у темеље Републике Српске.

Начелник општине Лопаре Радо Савић честитао 
је Дан бораца свим при-
падницима Војске Репу-
блике Српске и најавио 
још јачу подршку борачкој 
популацији у овој општи-
ни.

За рад Борачке организа-
ције Лопаре на годишњем 
нивоу из локалног буџета 
издваја се 80.000 КМ.

14. фебруар 2019. године

15. фебруар 2019. године 19. фебруар 2019. године

Његово преосвештенство епископ зворнич-
ко-тузлански Фотије у бесједи на празник Сре-
тења Господњег позвао је вјерни народ да Репу-
блику Српску чува животом, дјелом и љубављу.

Владика Фотије је у храму Рођења Пресвете Бо-
городице у Мачковцу код Лопара служио Свету 
архијерејску литургију.

Након литургије служен је парастос за 242 поги-
нула борца одбрамбено-отаџбинског рата Војске 
Републике Српске мајевичког краја.

Светој литургији, поред бројних вјерника, у 
храму у Мачковцу, присуствовао је и начелник 
општине Лопаре Радо Савић са сарадницима.

Начелници Лопара и 
Угљевика, те федералних 
општина Челић, Сапна 
и Теочак потписали су 
писмо намјере о заједнич-
кој промоцији Мајевице и 
сарадњи на унапређењу 
туристичких потенцијала.

Састанку у Лопарама, у организацији Мисије 
ОЕБС-а, присуствовали су начелници и представ-
ници мајевичких општина из Републике Српске и 
Федерације БиХ.
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ТРЕНИНГ ЧЛАНОВА ОМЛАДИНСКЕ БАНКЕ 
ЛОПАРЕ У САРАЈЕВУ

ПРЕДСТАВЉЕН 13. БРОЈ ЧАСОПИСА 
“БОКАТИН ДИЈАК” 

ПОСЛАНИЦИ СДС-а И ОПШТИНСКО 
РУКОВОДСТВО О РАЗВОЈНИМ ПРОЈЕКТИМА

21. фебруар 2019. године

25. фебруар 2019. године

28. фебруар  2019. године

Чланови одбора Омладинске банке општине Ло-
паре су имали прилику да учествују на троднев-
ном семинару који се одржаваo у Сарајеву за чла-
нове и чланице Омладинских банака у Босни и 
Херцеговини.

Неформална група одбора је у конкуренцији 33 
општине/града добила грант средства за реали-
зовање пројектне идеје под називом «Глас који 
се далеко чује ваша Омладинска банка Лопаре» 
у склопу које ће промовисати досадашњи рад и 
постигнуте резултате Омладинске банке општине 
Лопаре.

У Центру за културу Лопаре представљен је 13. број часописа «Бокатин Дијак». О часопису су гово-
рили Милисав Савић, српски прозни писац, књижевни историчар и преводилац, доктор наука, Марко 
Томић и Слободан Јовић. 

Поред новог броја часописа, представљена је и књига «Епска Србија» Mилисaва Сaвића. Сaвић је 
хoдoчaстиo мјeстa из нaшe eпскe пoeзиje. Сaвићeвa књигa нe прeдстaвљa сaмo oпис путoвaњa крoз 
ствaрнe и митскe прeдјeлe српскe eпикe вeћ je и узбудљивa причa, с луцидним кoмeнтaримa, o нaшим 
нajљeпшим нaрoдним пeсмaмa, oд првих зaписaних пa дo Вукoвих. Књигa je илустрoвaнa сa прeкo 600 
фoтoгрaфиja, кoje je снимиo aутoр.

Чланови Клуба посланика 
СДС-а у Народној скупшти-
ни Републике Српске, које је 
предводио шеф Клуба Ми-
ладин Станић, посјетили 
су општину Лопаре и са 
општинским руководством 
разговарали о даљем раз-
воју и будућим пројектима 
ове локалне заједнице.

Начелник општине Лопа-
ре Радо Савић рекао је да 
је на састанку упознао по-
сланике СДС-а о локалним 
проблемима, те да овој ло-

калној заједници треба подршка 
виших нивоа власти.

Станић је констатовао да је 

у Лопарама у посљедње врије-
ме побољшан квалитет живота 
грађана, наводећи инфраструк-

турне пројекте, отварање 
радних мјеста и долазак 
страних инвеститора.

Потпредсједник Народне 
скупштине Српске Соња 
Јовичевић Караџић изра-
зила је задовољство што 
је након дужег времена у 
Лопарама, истичући да је 
видљив напредак у развоју 
ове мајевичке општине.
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ПРИКУПЉЕНА СРЕДСТВА ЗА 
СЛУШНИ АПАРАТ АНЕ ПЕРИЋ

МАЈЕВИЧКО ПОСИЈЕЛO 
06. март 2019. године

14. март 2019. године

9. март 2019. године

Начелник општине Лопаре Радо Савић уручио је 
суграђанки Ани Перић 3.200 КМ за набавку слуш-
ног апарата, а средства су прикупљена у акцији 
коју је спровео Омладински клуб Лопаре и локал-
на заједница.

Савић је, након пријема, захвалио свима који су 
учествовали у овој хуманитарној акцији, те иста-
као да је ово примјер како се може лако и једно-
ставно помоћи грађанима.

Члан Омладинског клуба Лопаре Мирослава Јо-
вић изразила је задовољство због успјешне акције, 
рекавши да је ово једна у низу активности које су 
организоване у посљедње вријеме и да ће то и 
даље чинити за све којима је помоћ потребна.

Марина, кћерка Ане Перић, захвалила је свим 
људима добре воље. «Једва чекамо да мама чује 
како сестра пјева. То је наша највећа жеља», рек-
ла је Марина.

У Лопарама је одржана презентација за пољо-
привредне произвођаче у организацији Мини-
старства пољопривреде, шумарства и водопривре-
де РС у сарадњи са Општином Лопаре.

Већ традиционално прије прољетне сјетве, у 
зимском периоду организују се предавања како би 
се пољопривредници упознали са новим сортама 
култура и новим технологијама посебно у произ-
водњи кукуруза.

Ресор за пружање стручних услуга у пољо-
привреди организовао је презентацију за пољо-
привредне произвођаче са подручја општине 
Лопаре с циљем бољег напредовања у области 
пољопривреде, сточарства и воћарства.

СПКД „Просвјета“ Лопаре, у сарадњи са Цен-
тром за културу Лопаре, а под покровитељством 
Општине Лопаре организовало је традиционалну 
манифестацију „Мајевичко посијело“, дружење у 
традиционалном духу уз пјесме и игре мајевичког 
поднебља. 

У препуној сали 
Центра за културу и 
информисање у Ло-
парама одржано је 
финално вече мани-
фестације „Мајевич-
ко посијело 2019“. 
У програму су уче-
ствовали најуспјеш-
нији извођачи тра-
диционалних мајевичких пјесама, свирачи на 
народним инструментима и фолклорни ансамбли 
свих узраста и чланови секције за очување народ-
не традиције СПКД „Просвјета“ Лопаре. Публика 
је имала прилику да погледа наступе најуспјеш-

нијих представника неколико мјесних заједница 
општине Лопаре у традиционалним дисциплина-
ма народног стваралаштва. Уприличена је и из-

ложба ручних радова коју је 
приредила Борка Влачић. У 
традиционалној игри прстена, 
одржаној раније прво мјесто 
освојила је екипа „Бријест “, 
друго мјесто екипа „Лопаре“ и 
треће „Прибој“.

 Капитенима ових екипа као 
и најбољем играчу Владану 
Томићу из Бријеста, МЗ При-

бој уручене су награде и захвланице за учешће на 
турниру.

ПРЕДАВАЊЕ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
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ЛОПАРЕ БИЛЕ ДОМАЋИН АКТИВУ 
ДИРЕКТОРА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

11. март 2019. године

26. март 2019. године

Министарство просвјете и културе Републике Српске обезбиједило је 337.000 КМ за реализацију 
припремног програма дјеце пред полазак у школу у 39 предшколских установа и 74 основне школе у 
Српској, изјавила је начелник Одјељења за предшколско васпитање и образовање у ресорном мини-

старству Наташа Цвијановић. 
«У овај тромјесечни програм уписано је 4.500 

дјеце, а његови ефекти су вишеструки», рекла је 
Цвијановићева уочи састанка Актива директора 
предшколских установа Републике Српске који је 
одржан у Лопарама.

Предсједник Актива директора Вукомир Станко-
вић рекао је да су теме разговора ситуација у вр-
тићима чији је оснивач локална самоуправа, про-
грам припреме дјеце за полазак у школу, боравак у 
вртићу дјеце са посебним потребама и сметњама у 
развоју, као и израда дидактичких играчака. «Циљ 

састанка је стално унапређење и што бољи и квалитетнији рад предшколских установа у Републици 
Српској», навео је Станковић.

ИЗГРАДЊA ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА НА 
МАЈЕВИЦИ

Министар за просторно уређење, грађевинар-
ство и екологију Републике Српске Сребренка Го-
лић најавила је у Лопарама наставак подршке Вла-
де за изградњу туристичког комплекса на планини 
Мајевици и друге пројекте који доприносе новом 
запошљавању.

Након састанка Го-
лићеве и министра тр-
говине и туризма Репу-
блике Српске Драгице 
Ковач са начелником 
општине Лопаре Радом 
Савићем истакнуто је да 
су послови из надлеж-
ности Републичке упра-
ве за геодетске и имо-
винско правне послове 
завршени са 95 проце-
ната, што је претпо-
ставка за почетак реализације пројекта изградње 
туристичког и рекреационог центра «Бусија» на 
Мајевици.

Начелник општине Лопаре Радо Савић захва-
лио је министрима на подршци пројекту изградње 
туристичког рекреационог и излетничког центра 
«Бусија» на Мајевици, наводећи да је ријеч о до-
маћем инвеститору и вишемилионском улагању.

Инвеститор Светозар 
Остојић рекао је нови-
нарима да је пројекат 
изградње туристичког 
рекреационог и излет-
ничког центра «Бусија» 
озбиљан и амбициозан 
пројекат који ће се реа-
лизовати на површини 
од око 50 хектара, те да 
прве госте очекује већ 
наредне године. Тури-
стички комплекс на Бу-
сији ће имати ски-стазу 

и спортска игралишта, језера, бициклистичке и 
пјешачке стазе, хотеле и етно-пијацу за продају до-
маћих производа, као и бројне додатне садржаје.
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МАЈЕВИЧКИ СТЕЋЦИ 

ПОДРШКА ЗА ОТВАРАЊЕ ДЈЕЧИЈЕ ИГРАОНИЦЕ

НАЧЕЛНИЦИ ОПШТИНА 
СА ДЕЛЕГАЦИЈОМ 
САВЈЕТА ЕВРОПЕ

28. март 2019. године

2. април 2019. године

3. април 2019. године

У мајевичком крају постоји око 40 некропола са 
више од 400 споменика - стећака, а њихово бројно 
стање и величине указују да су насеља на Мајеви-
ци у средњем вијеку била честа, али мала, говорио 
је професор Немања Миловановић, који се бави 
истраживањем и поријеклом стећака на овом под-
ручју.

Миловановић је истакао да се на Мајевици стећ-
цима обиљежавају гробна мјеста од друге поло-
вине 12. вијека, па до краја 16. вијека. О броју 
стећака, или како се уобичајније у народу називају 
- мраморови или мраморје, на Мајевици и у њеној 
подгорини тешко се са сигурношћу може говори-
ти.

«Али, ако се под термином мајевички крај под-
разумијевају подручја некадашњих пријератних 
општина Лопаре и Угљевик онда се са сигурно-
шћу зна да овдје постоји четрдесетак некропола, 
са преко 400 споменика. Велики број некропола 
налази се и на подручју које се некада називало 
зворничком Мајевицом», истакао је Миловано-
вић, који је професор српског језика и књижевно-
сти у Средњошколском центру «Вук Караџић» у 
Лопарама.

Миланче Марковић из Лопара је уз 5.000 КМ 
подршке кроз пројекат инкубатора пословних 
идеја /YЕП/ отворио Дјечију играоницу површине 
75 метара квадратних.

«Овдје ћемо организовати креативне радиони-
це за дјецу узраста до 12 година и то је један од 
примјера како можемо да остваримо добре по-
словне идеје», рекао је Марковић.

Начелник Лопара Радо Савић навео је да је у 
оквиру овог пројекта подршку добило шест пре-
дузетника у општини, а из локалног буџета је за те 
намјене издвојено 9.000 КМ.

Инкубатор пословних идеја развијен је у оквиру 
Пројекта запошљавања младих /YЕP/ као систем 
подршке предузетништву, уз подршку амбасаде 
Швајцарске.

Начелник општине Лопаре Радо Савић састао 
се са делегацијом Савјета Европе, са којом је раз-
говарао о наставку пројеката међуопштинске са-
радње у оквиру програма за грађење повјерења.

Савић је након састанка захвалио делегацији 
Савјета Европе за жељу и вољу да помогну ста-
новништву општине Лопаре реализацијом разли-
читих пројеката.

Делегацију Савјета Европе предводила је дирек-
тор за политичка питања Ана Капело, а састанку 
у Лопарама присуствовао је и начелник општине 
Челић Сеад Муминовић.

Капело је рекла новинарима да у БиХ у по-
сљедње три године раде са општинама које су 
прије ратних дешавања биле једна цјелина, а да-
нас су подијељене у Републици Српској и Феде-
рацији БиХ.

Начелник Челића Сеад Муминовић рекао је да 
са Лопарама годинама уназад имају одличну са-
радњу и заједничке пројекте.
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ПУШТЕН У САОБРАЋАЈ 
НОВИ МОСТ НА ЈАЊИ 

УСВОЈЕНИ ИЗВЈЕШТАЈИ ОПШТИНСКИХ 
УСТАНОВА И ПРЕДУЗЕЋА

УЧЕНИЦИ СШЦ „ВУК КАРАЏИЋ“ ЛОПАРЕ 
НА САЈМУ

5. април 2019. године

5. април 2019. године

9. април 2019. године

Ученици четвртог разреда економских технича-
ра ЈУ СШЦ „Вук Караџић“ Лопаре учествовали су 
на Сајму предузећа за вјежбу економских, трговач-
ких,  туристичко - угоститељских школа Републике 
Српске и Федерације БиХ у Бијељини као излагачи 
са предузећем које се бави продајом опреме и про-
извода од пчела.

Предузеће за вјежбу је мјесто за учење путем си-
мулације предузећа са одговарајућим организаци-
оним формама и процесима што обухвата набавку, 
продају, маркетинг, рачуноводство и секретаријат.

Одборници Скупштине општине Лопаре усвоји-
ли су годишње извјештаје о раду установа и преду-
зећа чији је оснивач општина.

«Све установе и предузећа чији је оснивач 
општина Лопаре добро су обавиле своје задатке у 
претходној години и то је знак да се домаћински 
односе према грађанима локалне заједнице», рекао 
је начелник Лопара Радо Савић након сједнице.

На сједници је за вршиоца дужности секретара 
Скупштине општине, умјесто недавно преминулог 
Жељка Тешића, изабран Давор Вићић, који је наја-
вио предан рад за добробит становника ове маје-
вичке општине.

Начелник општине Лопаре Радо Савић прису-
ствовао је свечаном пуштању у саобраћај моста 
дугог 40 метара који ову општину спаја са феде-
ралном општином Теочак, а чију је изградњу са 
673.000 КМ финансирао Тузлански кантон.

Савић је новинарима рекао да овај пројекат по-
везује људе и општине и подиже квалитет живота 
свих становника на овом подручју.

Премијер Тузланског кантона Јакуб Суљкановић 
истакао је да мост повезује Републику Српску и 
Федерацију БиХ и да има значај за локалне зајед-
нице Теочак, Сапна и Лопаре.

Начелник општине Теочак Тајиб Муминовић 
изразио је задовољство због пуштања у саобраћај 
новог моста, наводећи да ће то имати вишеструк 
значај за грађане.
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УГОВОРИ ЗА 
САНАЦИЈУ 
КЛИЗИШТА 

НАГРАЂЕНИ СРЕДЊОШКОЛЦИ 

ЈЕВАНЂЕЉЕ ИЗ РУСИЈЕ ПОКЛОН 
ХРАМУ У ЛОПАРАМА

11. април 2019. године

16. април 2019. године

13. април 2019. године

Начелник општине Лопаре Радо 
Савић потписао је уговоре за са-
нацију још 12 стамбених једини-
ца које су оштећене у поплавама 
и клизиштима 2014. године.

Ријеч је о наставку реализације 
Програма за опоравак од поплава 
који са 15 милиона евра финан-
сира ЕУ у сарадњи са Владом 

Републике Српске и федералном 
Владом, а спроводи УНДП.

Уговори ће бити потписани са 
још три корисника, а 15 корисни-
ка ће у Лопарама добити поједи-
начну донацију до 10.000 КМ за 
санацију штете. Након катастро-
фалне поплаве и клизишта 2014. 
године. Кроз разне програме биће 
изграђено 100 стамбених објека-
та онима који су у клизиштима 
остали без крова над главом.

Начелник општине Лопаре Радо Савић уручио је данас награду од 
по 300 КМ и књиге ученицима Средњошколског центра Стеви Ми-
трићу и Николи Грујићу за освојено прво и друго мјесто на републич-
ком такмичењу из информатике.

Савић је истакао да је пријем прилика да се истакне добар рад 
Средњошколског центра у Лопарама, као и Основне школе «Свети 
Сава».

Ученик Стево Митрић, освајач првог мјеста на републичком такмичењу из информатике, захвалио је 
руководству општине Лопаре за подршку, истакавши да се овим предметом бави још од основне школе.

Ученик четвртог разреда Елетротехничке школе Никола Грујић изразио је задовољство освојеним дру-
гим мјестом, напоменувши да је 2017. године учествовао на Балканској олимпијади у Молдавији.

Руски мировни официр ге-
нерал Михаил Павлович Лав-
рененко посјетио је Лопаре и 
храму Покрова Пресвете Бого-
родице у овој мајевичкој општи-
ни даровао јеванђеље израђено у 
познатој руској радионици Соф-
рино.

Лаврененко је након посјете 
храму рекао да је овим покло-
ном испунио своју жељу из вре-
мена када је командовао руским 
војницима у мировној мисији на 
овим просторима.

У посјети Лопарама са руским 
генералом био је и ректор мо-
сковског Универзитета свјетске 

цивилизације Олег Николаевич 
Слабочиков.

Протојереј-ставрофор Стево 
Јовић, старјешина храма, захва-
лио је руском генералу Лавре-
ненку на вриједном дару уз рије-
чи да ће јеванђеље бити извор за 
духовно јачање.

Начелник Лопара Радо Савић 
изразио је задовољство посјетом 
руске делегације овој мајевич-
кој општини и захвалио на дару 
који долази у сусрет највећем 
хришћанском празнику - Васкр-
су. Посјети руске делегације при-
суствовао је и српски привред-
ник Слободан Павловић.
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ПОДРШКА МЛАДИМА КРОЗ ПРОЈЕКТЕ
Славенко Радић из Лопара је, уз 5.000 КМ подршке кроз пројекат инкубатора пословних идеја /YЕP/, 

набавио нову савремену машину за кошење траве.
Радић се бави услужном дјелатношћу кошењем зелених површина.

-Кроз овај пројекат, пословних идеја за младе, 
добио сам савремену машину која ће ми помоћи у 
даљем раду- рекао је Радић.

Он се захвалио руководству општине Лопаре на 
подршци.

Начелник Лопара Радо Савић навео је да је у 
оквиру овог пројекта подршку добило шест пре-
дузетника у општини, а из локалног буџета је за те 
намјене издвојено 9.000 КМ.

Инкубатор пословних идеја развијен је у оквиру 
Пројекта запошљавања младих /YЕП/ као систем 
подршке предузетништву, уз подршку амбасаде 
Швајцарске.

БИЦИКЛИСТИЧКИ КАРАВАН КРОЗ ЛОПАРЕ
19. април 2019. године

20. април 2019. године

Највећи бициклистички караван у овом дијелу Ев-
ропе, Београд-Бањалука прошао је кроз општину 
Лопаре.

У оквиру друге етапе, трка је 
вожена из правца Власенице, 
Милића, Зворника, Угљевика и 
кроз Прибој и Лопаре стигла до 
Брчког, гдје се и завршила.

Савић је изразио задовољство 
јер је ова мајевичка општина 
имала прилику да буде дио трке 
«Београд-Бања Лука».

-Организација је била сло-

жена као никад до сада јер умјесто прошлого-
дишње двије, имамо четири етапе. Надам се да ће 

све протећи у најбољем реду. 
Дали смо све од себе да тако 
буде- рекао је Бранко Бановић 
предсједник Бициклистичког 
савеза Србије који је прису-
ствовао пролазу бициклиста 
кроз Лопаре.

Бициклистичка трка «Бео-
град-Бањалука» одржала се 
од 18. до 21. априла уз учешће 
176 бициклиста из 30 земаља.

24. април 2019. године

НОВИ САДРЖАЈ У ДЈЕЧИЈЕМ ПАРКИЋУ
Чланови одбора Омладинске 

банке општине Лопаре су има-
ли прилику да учествују на тро-
дневном семинару који се одр-
жавао у Сарајеву за чланове и 
чланице Омладинских банака у 
Босни и Херцеговини.

Неформална група одбора је у 
конкуренцији 33 општине/града 
добила грант средства за реали-

зовање своје пројектне идеје. У 
склопу тог пројекта чланови ом-
ладинске банке реализиовали су 
изградњу кућице за дјецу у дје-
чијем паркићу у Лопарама, како 
би дјеца млађег узраста имала 
разноврснији садржај за играње 
и провођење што више времена 
у природи.
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА КОРИСНИХ 
ЗА ДРУШТВЕНУ ЗАЈЕДНИЦУ

22. април 2019. године

25. април 2019. године

Општина Лопаре и Фондација «Мозаик» из Са-
рајева потписали су уговоре са осам неформалних 
група у оквиру Омладинске банке Лопаре, чија је 
укупна вриједност 26.250 КМ.

Начелник Лопара Радо Савић након потпи-
сивања уговора истакао је да је локална зајед-
ница заједно са фондацијом «Мозаик» за ових 
8 пројеката издвојила 11.500 КМ, а преостали 
износ је допринос заједнице.

Савић је нагласио да су ови пројекти кори-
сни за друштвену заједницу те да на овај на-
чин млади кроз пројекте доприносе развоју ове 
мајевичке општине.

Пројекти за које су потписани уговори су: 
„Креативне радионице са психологом и логопе-
дом“, „Добро дошли у Лопаре“,  „Осавремења-
вање наставе путем наставних средстава и по-
магала“, „Будимо у корак са информацијом“, 

„Обуцимо будуће шампионе“, „Подржимо младе 
спортисте“, „Уређење ентеријера у Дому Мјесне 
заједнице Прибој“ и „Уређење свлачионица ФК 
Мајевица“.

НАЧЕЛНИК ПОСЈЕТИО ПОРОДИЦЕ КОЈЕ 
КОРИСТЕ ДОНАЦИЈЕ

Начелник општине Лопаре Радо Савић посјетио је двије породице на подручју мјесне заједнице Ли-
повице које су у оквиру Програма за опоравак од поплава добиле пластенике и мотокултиватор са 

фрезом.
Савић је изразио задовољство што су у 

наставку реализације овог програма че-
тири породице на подручју Лопара до-
биле подршку за развој пољопривредне 
производње и економско оснаживање 
након штете коју су претрпјели од по-
плава и клизишта 2014. године.

Домаћинство Јовице Ђукановић доби-
ло је пластеник чија је вриједност 4.000 
КМ у којем узгајају парадајз и папри-
ку, а породици Милоша Стјепановића 
додијељен је мотокултиватор вриједан 
4.000 КМ.

На подручју Лопара пластенике су 
добили и Горан Спасојевић из мјесне 

заједнице Вукосавци и Славица Јовић из мјесне заједнице Лопаре Село.
Програм за опоравак од поплава финансирају ЕУ, владе Републике Српске и Федерације БиХ, као и 

локалне заједнице у БиХ, а спроводи га УНДП.
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28. април 2019. године

1. мај 2019. године

ПОСЈЕТА 
ПОРОДИЦИ НАКИЋ

ОБИЉЕЖЕН 
ПРАЗНИК РАДА

Начелник општине Лопаре Радо 
Савић посјетио је шесточла-
ну породицу Накић у Милином 
Селу, која има дијете са посеб-
ним потребама, и даровао их са 
500 КМ.

Савић је новинарима рекао да 
су Накићи диван примјер ви-
шечлане породице и да ће локал-
на управа наставити да на овај 
и све друге начине подржи све 
сличне породице.

Савић је навео да је поводом 
Васкрса додијељено 200 пакета 
помоћи социјално угроженим 
породицама.

Дарко Накић, отац је четворо 
дјеце од којих најстарији син има 
13 година, а најмлађи Илија има 
два мјесеца.

У српском повратничком мје-
сту Миладићи, општина Челић у 
Федерацији БиХ /ФБиХ/, обиље-
жен је Међународни празник 
рада - Први мај, у порти Храма 
Свете Тројице који је саграђен 
2015. године.

Драган Илић из Лопара, родом 
из Миладића, рекао је да та црк-
ва окупља све повратнике, али 
и оне који су напустили своја 
огњишта у овом српском по-
вратничком мјесту.

НОВИ ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНСКЕ 
БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

СЛАВА ЕПАРХИЈЕ ЗВОРНИЧКО-
ТУЗЛАНСКЕ

26. април 2019. године

3. мај 2019. године

На редовној скупштини Борач-
ке организације Лопара за новог 
предсједника једногласно иза-
бран Ристо Радић, који је најавио 
да ће водити посебну бригу о је-
динству унутар Борачке органи-
зације.

Скупштини Борачке органи-
зације Лопара присуствовао је и 
предсједник Борачке организа-
ције Републике Српске /БОРС/ 
Миломир Савчић, који је иста-
као изузетну сарадњу БОРС-а са 
општинском Борачком органи-
зацијом и општином Лопаре на 
челу са начелником Радом Са-
вићем.

Скупштини је присуствовао и 
начелник општине Лопаре Радо 

Савић који је истакао да су сва 
дјеца погинулих бораца Војске 
Републике Српске са високом 
школом добила стално запослење 
и да ће за преостало петнаесторо 
дјеце са средњом стручном спре-
мом пронаћи рјешење за посао у 
овој мајевичкој општини.

Његово преосвештенство епи-
скоп зворничко-тузлански Фо-
тије поручио је на обиљежавању 
крсне славе Епархије празника 
Пресвете Богородице - Живонос-
ног Источника да заједништво 

и православна духовност штите 
српски народ и државу.

У Храму Рођења Пресвете Бо-
городице у Мачковцу, код Ло-
пара, владика Фотије је изразио 
задовољство што су на богослу-
жењу окупљени свештенство, 
монаштво, представници власти 

Републике Српске и вјерни на-
род.

Свету архијерејску литургију 
служили су владика Фотије, епи-
скоп горњокарловачки Герасим, 
бихаћко-петровачки Сергије и 
осјечкопољски и барањски Херу-
вим.

Слави Епархије зворничко-туз-
ланске присутвовао је изасланик 
предсједника Републике Српске 
Миладин Драгичевић, који је ре-
као да је Живоносни Источник 
значајан празник.

Начелник Лопара Радо Савић 
изразио је задовољство што је 
слава Епархије обиљежена у овој 
мајевичкој општини и навео да 
руководство локалне заједнице 
подржава све активности Српске 
православне цркве на очувању 
духовности, као и обнову и поди-
зање храмова на Мајевици.
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Уличном трком основаца и 
средњошколаца из Лопара по-
челе су «Ђурђевданске свечано-
сти», поводом општинске славе.

У конкуренцији дјевојчица 
шестих и седмих разреда прво 
мјесто освојила је Маја Делић 
из Прибоја, док је у конкурен-
цији дјевојчица осмих и деветих 
разреда најбоља била Ивана Ми-
лићевић из Прибоја.

У конкуренцији дјечака ше-
стих и седмих разреда прво мје-
сто освојио је Адин Мехикић, 
док је у конкуренцији осмих и 
деветих разреда први до циља 
стигао Ернад Карић, обојица из 
Кораја.

Медаље најбољим основ-
цима уручили су предсједник 
Скупштине општине Лопаре 
Миленко Ристић и замјеник на-
челника ове општине Срећко 
Илић.

Начелник општине Лопаре 
Радо Савић уручио је медаљу 
средњошколцима Александри 
Бјелић за прво мјесто и Вуку 

Тешићу из Лопара, такође, за 
освојено прво мјесто у конку-
ренцији средњошколаца.

У оквиру „Ђурђевданских све-
чаности“ у Лопарама је одржа-
но пјесничко вече Књижевног 
клуба „Јован Дучић“, у органи-
зацији Народне библиотеке „Де-
санка Максимовић“ Лопаре.

Богат културно - умјетнички 
програм поводом општинске 
славе приредили су ученици 
Основне школе «Свети Сава» и 
Средњошколског центра «Вук 
Караџић», полазници Дјечијег 
вртића «Лопаре» и чланови 

Српског просвјетног и култур-
ног друштва /СПКД/ «Просвје-
та».

На Свечаној сједници општи-
не Лопаре министру спољне 
трговине и економских односа 
у Савјету министара Мирку Ша-
ровићу је додијељена Повеља 

за допринос раз-
воју привредног, 
образовног и кул-
турног живота 
општине Лопаре, 
а генералу Мо-
миру Зецу за по-
себан допринос у 
очувању Мајеви-
це и стварању Ре-
публике Српске.

Руски генерал Михаил Пав-
лович Лавраненко добитник је 
Златне значке за допринос миру 
и очувању православља на Маје-

вици, а Роберт Прилер из Ње-
мачке за хуманитарни рад.

Златне значке додијељене су 
Стеви Митрићу и Николи Грујићу 
из области образовања, као и Чеди 
Рикановићу за спортски рад.

За допринос у развоју и уна-
пређењу општине Лопаре, злат-

не значке додијељене су замје-
нику министра за људска права 
и избјеглице у Савјету министа-
ра Предрагу Јовићу и Миланку 
Тошићу из Лопара.

Захвалнице општине Лопаре 
додијељене су Горану Гајићу 
за истакнути рад и допринос у 
раду и развоју мјесних заједни-
ца, предузећу «САС» из Прибоја 
и Горану Тасовцу за хуманитар-
ни рад, Марку Јовићу за развој 
пчеларства, Адаму Кнежевићу 
за друштвено-политички рад и 
Николи Станојевићу за пољо-
привреду.

Владика Фотије честитао је 
крсну славу општине Лопаре 
начелнику Ради Савићу и свим 
грађанима, наводећи да је народ 
мајевичког краја благочестив и 
посвећен вјери. Награђивањем 
ученика и наставника за запа-
жене резултате на општинским, 
регионалним и републичким 
такмичењима, завршене су 
«Ђурђевданске свечаности» 
поводом крсне славе општине 
Лопаре.

ЂУРЂЕВДАНСКЕ СВЕЧАНОСТИ
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ШАРОВИЋ ПОСЈЕТИО  ДЕСТИЛЕРИЈУ “ЕПОХА”
6. мај 2019. године

Министар спољне трговине и економских односа 
у Савјету министара Мирко Шаровић посјетио је 
извозно оријентисану Дестилерију «Епоха» у Бо-
бетином Брду код Лопара која је у протеклој години 
освојила 28 медаља за врхунски квалитет.

Ракија траварица дестилерије «Епоха» из Бобе-
тиног Брда код Лопара проглашена је шампионом 
квалитета на Пољопривредном сајму у Новом Саду.

«Виљамовка, шљивовица, кајсијевача и дуњевача 
награђене су великим златним и златним медаља-
ма», рекао је Бојан Џувелековић.

Власник дестилерије Бојан Џувелековић рекао је 
да су ове године на Новосадском сајму са ракијом 
траварицом постали шампиони сајма, а освојили 
су и шампионски пехар за традиционално висок 
квалитет асортимана. Према његовим ријечима, 
«Епоха» производи ракију траварицу и ракије од 
шљиве, крушке виљамовке, кајсије и дуње, а изво-
зи у Србију и Аустрију.

7.мај 2019. године

10. мај 2019. године 11. мај 2019. године

НОВИ АСФАЛТ У 
ЛИПОВИЦАМА

ОБИЉЕЖЕН ДАН 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

МАНАСТИР У РОЖЊУ 
ОБИЉЕЖИО КРСНУ СЛАВУ

У мјесној заједници Липовице асфалтирано 
је 800 метара локалног пута за шта је издвојено 
76.000 КМ, рекао је начелник општине Радо Савић. 
Од Савјета министара обезбијеђено је 60.000 КМ и 
16.000 КМ из буџета општине Лопаре.

Пензионер Станко Стије-
пић рекао је новинарима да 
у дијелу Липовица у којем 
се асфалтира пут живи 50 
домаћинстава.

Он је додао да су посебно поносни што ракије 
произведене од мајевичког воћа постижу одличне 
резултате, а и Мајевица полако по томе постаје пре-
познатљива.

Средњошколски центар «Вук Караџић» из Ло-
пара прославио је данас Дан школе у којој се до 
сада школовало 6.872 ученика за 15 различитих 
занимања.

Директор ове обра-
зовне установе Мићо 
Стојишић рекао је да 
ову школу данас по-
хађају 232 ученика 
у 15 одјељења, чети-
ри струке са пет за-
нимања - гимназија, 
електротехничка, економска и машинска школа».

Поводом Дана школе организован је пригодан 
културно-умјетнички програм којем је прису-
ствовао и начелник општине Лопаре Радо Савић.

Манастир у Рожњу је у присуству вјерника 
обиљежио крсну славу Светог пророка Јеремију. 
Тим поводом служена је света литургија, извршен 
опход око храма, сломљен славски колач и служен 
парастос за 17 српских бораца из овог мајевичког 
села који су погинули у посљедњем рату.

Начелник општине Лопаре Радо Савић рекао је 
да је важно да се храм обнови у потпуности да би 
обновом храма мјештани, који су се ратом иселили, 
били мотивисани да се враћају на своја огњишта.
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СЈЕЋАЊЕ НА РАДНЕ АКЦИЈЕ ДЕФИЛЕ 
МАТУРАНАТА

ОБИЉЕЖЕНО 27 ГОДИНА ОД ФОРМИРАЊА 
ДРУГЕ МАЈЕВИЧКЕ БРИГАДЕ

18. мај 2019. године 18. мај 2019. године

19. мај 2019. године

Удружење грађана „Мајевички 
акцијаши“ из Лопара су по четвр-
ти пут организовали сусрет бив-
ших акцијаша Југославије „Маје-
вица зове “.

Акцијашки сусрет свечано је 
отворио начелник општине Лопа-
ре Радо Савић изразив-
ши задовољство што је 
ова мајевичка општина 
домаћин овог дружења 
акцијаша.
Предсједник Удружења 
„Мајевички акцијаши“ 
Звездана Дејић је напо-
менула да је циљ овог 
окупљања да се прене-
се некадашња младост 

када се није гледало ко је ко и из 
ког је краја.

У Лопарама су омладинци из 
Охрида /Македонија/, ветерани 
из Велења /Словенија/, те ветера-
ни из Србијанских градова Бео-
град, Крушевавац, Панчево.

Матуранти лопарског СШЦ 
„Вук Караџић“ су традиционал-
ним дефилеом градским улица-
ма уз пратњу трубача обиљежи-
ли крај школовања.
Испит зрелости положило је 

64 матуранта, гимназијалци, тех-
ничари рачунарства, економски 
техничари, аутомеханичари и 
бравари.

У Прибоју је обиљежено 27 година од форми-
рања Друге мајевичке бригаде Војске Републике 
Српске, чијих је више од 400 бораца дало животе 
за одбрану Републике Српске.

Ратни командант Друге мајевичке бригаде пу-
ковник Славко Гужвић рекао је новинарима да је 
Друга мајевичка бригада 70 одсто била саставље-
на од избјеглог становништва и да је највише њих 
и страдало.

Предсједник Борачке организације општине Ло-
паре Ристо Радић рекао је да је Друга мајевичка 
бригада била једна од укупно двије бригаде која је 
дјеловала на територији ове мајевичке општине.

Начелник општине Лопаре Радо Савић рекао 

је да локална заједница подржава важне датуме 
када је ријеч о протеклом рату, те да су сва дјеца 
погинулих бораца са високом стручном спремом 
добила запослење, да се стипендирају ученици и 
студенти из породица које припадају борачким ка-
тегоријама, те да је са ресорним Министарством 
учествовала у изградњи двије стамбене зграде за 
породице погинулих и ратне војне инвалиде.

Поводом 27 година од формирања Друге маје-
вичке бригаде Војске Републике Српске служен је 
парастос и положено цвијеће на спомен-обиљежје 
свим погинулима.

Служењу парастоса су присуствовали представ-
ници Борачке орагнизације Угљевик, Полицијске 
управе Бијељина, Трећег пјешадијског /Република 
Српска/ пука, Гарде «Пантери», бројни мјештани.
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НОВИ АСФАЛТ У 
МИЛИНОМ СЕЛУ 

САВИЋ ПОСЈЕТИО ВОЋАРА НА 
МАЈЕВИЦИ

НАГРАДА ЗАДУЖБИНЕ БРАНКА 
ЋОПИЋА

ДРУГИ ФОРУМ ДИЈАСПОРЕ

НОВИ АСФАЛТ У 
ТОБУТУ

20. мај 2019. године 28. мај 2019. године

31. мај 2019. године

31. мај 2019. године

24. мај 2019. године

У Мјесној заједници Милино 
Село асфалтирано је 560 метара 
локалног пута за које је општина 
Лопаре обезбједила 45.000 КМ.
Начелник ове мајевичке општи-

не Лопаре Радо Савић, који је са 
сарадницима обишао радове, 

рекао је да су почетком прољећа 
кренули радови на асфалтирању 
руралних подручја.
Одборник у Скупштини општи-

не Лопаре Божо Марковић из 
Милиног Села нагласио је да је 
много мјештана у дијаспори, а 
становници углавном живе од 
воћарства и пољопривреде.

Начелник општине Лопаре Радо 
Савић посјетио је воћара Милора-
да Миљановића у мјесној зајед-
ници Јабланица, који се бави не-
уобичајеном пољопривредном 
дјелатношћу за мајевичко под-
ручје - има засад винове лозе на 
седам дунума земље.

Савић је рекао да се на терену 
увјерио да се на овом подручју 
могуће бавити виноградарством 
и да су климатски услови и маје-
вичко тло погодни за бављење 
овом врстом воћарства.

Воћар Милорад Миљановић 
рекао је да има засад од 1.600 
лоза на седам дунума земље и 
захвалио се руководству општи-
не Лопаре на подршци током 
свих протеклих година.

Пјесник из Лопара Слобо-
дан Јовић добитник је награде 
Задужбине Бранка Ћопића за 

збирку пјесама «Страх од савр-
шенства».

Награда је Јовићу додијељена 
на церемонији у Српској акаде-
мији наука и уметности /САНУ/ 
у Београду.

Јовић је изразио задовољство 
због освојеног признања, а на-
рочито јер је награду додијелио 
изузетно компетентан жири.

Представници Удружења „Маје-
вичана“ из Швајцарске уче-
ствују на Другом Форуму дијас-
поре у Бања Луци који има за 
циљ успостављање трајних ме-
ханизама за јачање привредне, 
културно-научне и сваке друге 
сарадње између Српске и Срба у 
иностранству.

Предсједник Удружења Стојан 
Стевановић истакао је да је 
дијаспора улагала у општину 
Лопаре и нагласио да баш та са-
радња треба да буде модус ула-
гања у Републику Српску.

Он је напоменуо да општи-
на Лопаре већ осам година има 
сарадњу са дијаспором и да је 
управо та сарадња «изњедрила» 
отварање радних мјеста што зна-
чи останак становника у овом 
крају.

У Мјесној заједници Тобут ас-
фалтирано је 730 метара локал-
ног пута за шта је из општинског 
буџета издвојено 50.000 КМ.
Начелник општине Лопаре Радо 
Савић рекао је да је ово важна 
дионица пута која повезује 100 
домаћинстава.
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РУСКОМ ГЕНЕРАЛУ УРУЧЕНА ЗЛАТНА 
ЗНАЧКА ОПШТИНЕ

5. јун 2019. године

Начелник општине Лопаре Радо Савић уручио је 
Златну значку општине руском генералу Михаилу 
Павловичу Лавраненку, која му је додијељена за 
допринос миру и очувању православља на Маје-
вици.

«Руски генерал Лавраненко пружио је подршку 
грађанима мајевичког краја у постратном периоду 
и наставио је да нам долази, да заједно ширимо 
сарадњу за све аспекте живота, а доводио је и по-
тенцијалне инвеститоре са којима смо разговара-
ли о улагању», рекао је Савић новинарима.

Лавраненко је захвалио руководству општине и 
грађанима Лопара на признању и истакао да је за 
вријеме боравка у Републици Српској часно слу-
жио својој земљи Русији и братском српском на-
роду.

Руска национална телевизија на овом подручју 
снима докуменатарни филм о руским војницима 

који су били у мировној мисији као припадници 
СФОР-а.

Кадрови филма снимани су у Угљевику, гдjе су 
били стационирани руски војници, као и у мотелу 
у Вукосавцима код Лопара, гдjе је била смјештена 
команда штаба.

6. јун 2019. године

ЈАЧАЊЕ ВЕЗА СА ДИЈАСПОРОМ
Компанија “САС” из Прибоја увела је редовну 

аутобуску линију за Швајцарску с циљем 
снажнијег повезивања општине Лопаре са 
дијаспором у којој живи 3.000 људи поријеклом 
са овог подручја, рекао је сувласник компаније 
Радо Гаврић.

“Општина Лопаре годинама јача сарадњу са 
дијаспором која је помогла отварање радних 
мјеста и развој завичаја, а створене су и чврсте 
везе између Мајевичана у иностранству и 
матице”, истакао је Гаврић.

Компанија “САС” има 212 запослених радника, а 
бави се продајом нафтних деривата, осигурањем, 
аутопревозом и техничким прегледима возила.

Гаврић је рекао да редовна аутобуска линија има 
све потребне лиценце, за разлику од превозника 
који нису регистровани и не плаћају дажбине 
држави.

Компанија “САС” овогодишњи је добитник 
општинског признања за хуманитарни рад.

Гаврић је навео да су додијелили 2.000 метара 
квадратних земљишта породицама погођеним 
клизиштима на којима ће се градити пет кућа, а 
обезбјеђују и бесплатан превоз ученика Основне 

школе “Вељко Чубриловић” у Прибоју на сва 
школска путовања.

Он је за ову годину најавио улагања у изградњу 
хидроцентрале вриједности 10 милиона марака, 
отварање нове бензинске пумпе вриједности 2,5 
милиона марака и истакао да то значи и нова 
радна мјеста.
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ОСВЕШТАН СПОМЕНИК ПОГИНУЛИМ 
БОРЦИМА У ЛУКАВИЦИ

БЕСПЛАТНЕ КАРТЕ 
ЗА БАЗЕНЕ

ДОНАЦИЈА ОК 
„МАЈЕВИЦА“ 

ОБИЉЕЖЕН ДАН ШКОЛЕ У ПРИБОЈУ

9. јун 2019. године 7. јун 2019. године

10. јун 2019. године

6. јун 2019. године

У српском повратничком мјесту 
Лукавица у федералној општини 
Челић освештан је и откривен 
споменик за осам бораца Војске 
Републике Српске из овог краја 
који су живот положили у од-
брамбено-отаџбинском рату.

Предсједник Борачке органи-

зације Лопара Ристо Радић рекао 
је да су, бранећи ово село, осим 

Лукавичана погинула и 43 бор-
ца са других подручја, док је 70 
њих теже и лакше рањено.

На споменику су уписана и 
имена 118 мјештана који су стра-
дали у Другом свјетском рату.

Према Радићевим ријечима, 
Лукавица је једно од страдал-
ничких мајевичких села гдjе је 
у Народно ослободилачком рату 
страдало 118 људи, што је трећи-
на тадашњег становништва.

Споменик у мјесту Лукави-
ца дјело је Драге Мирковића из 
Бијељине, а финансирала га је 
група мјештана запослених у 
Швајцарској.

Предсједник Народне скупшти-
не Републике Српске Недељко 
Чубриловић изјавио је током 
данашње посјете Основној 
школи «Вељко Чубриловић» у 

Прибоју код Лопара да треба 
стварати услове да у Српској 
буде што више дјеце.

Он је изразио наду у проспе-
ритет и снажнији развој, уз по-
већање броја ђака и ентузија-
зам наставника.

Уз приредбу, у школској би-
блиотеци припремљена је из-
ложба експоната о животу 

Вељка Чубриловића.
Школској прослави у Прибоју 

присуствовала је и Чубрило-
вићева унука Вера Ковачевић 
Вујичић, пензионисани профе-

сор Факултета организа-
ционих наука, по струци 
математичар.

Она каже да је докумен-
тацију коју има скенирала 
и уступила школи, изража-
вајући наду да ће овај обје-
кат ускоро бити обновљен.

Директор школе Драган 
Јовић рекао је да имају 

145 ученика распоређених у 11 
одјељења, а у наредну школску 
годину уписано је 15 првачића.

Обиљежавању Дана Основне 
школе «Вељко Чубриловић» у 
Прибоју присуствовао је и на-
челник општине Лопаре Радо 
Савић који је навео да је ријеч о 
најстаријој школи на Мајевици.

Одборници Скупштине општи-
не Лопаре подржали су одлуку о 
одобравању 25.000 КМ за обе-
збјеђење бесплатних сезонских 
карата за базене свим ученици-
ма ове мајевичке општине.
Начелник општине Лопаре Радо 
Савић рекао је да ће из локалног 
буџета бити издвојено 25.000 
КМ за бесплатне улазнице за 903 
ученика основних и средњих 
школа.

«Власник новосаграђених ба-
зена у Лопарама обезбиједиће 
бесплатан улаз за сву дjецу 
предшколског узраста, тако да 
ће сви млади у Лопарама имати 
бесплатан улаз на базене», рекао 
је Савић.
Предсједник СО Лопаре Ми-

ленко Ристић након сједнице је 
рекао да одлука о додјели бес-
платних сезонских карата за ба-
зен свим ученицима представља 
и својеврсну подршку инвести-
тору који је саградио базене у 
овој мајевичкој општини.

Милутин Спасојевић из Ло-
пара на привременом раду у 
Швајцарској донирао је данас 
Одбојкашком клубу „Мајевица“ 
Лопаре 16 комплета спортске 
опреме (дресова и шорцева). 
Општина Лопаре се захваљује 
господину Спасојевићу на овој 
донацији.
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11. јун 2019. године

13. јун 2019. године 18. јун 2019. године

ЖЕНА МОРА БИТИ СИГУРНА - НАСИЉЕ 
СУЗБИЈАНО

НОВА ОПРЕМА 
ЗА ФК „ПРИБОЈ“

РЕАЛИЗОВАН ПРОЈЕКАТ 
„ОБУЦИМО БУДУЋЕ 

ШАМПИОНЕ“

У општини Лопаре одржан је округли сто у окви-
ру пројекта “Улога сигурних кућа у сузбијању 
насиља према женама”, којем су присуствовали 
представници локалних социјалних и образовних 
установа.
Психолог у сигурној кући и Фон-
дацији “Лара” Сњежана Каши-
ковић рекла је да је први циљ да 
жена буде безбједна и збринута, 
да има све што јој је неопходно.

Она је додала да се пројекат 
“Улога сигурних кућа у суз-
бијању насиља према женама” 
реализује у оквиру пројекта “Ја-
чање капацитета институција у 
рјешавању родно заснованог насиља у БиХ”, који 
подржава Америчка агенција за међународни раз-
вој, а реализује Агенција за равноправност полова 
при Министарству за људска права.

Жртва насиља Милијана Крсмановић из Бијељи-
не, мајка троје дjеце која је ослијепила послије 
рођења другог дjетета, рекла је да је породични 
дом напустила послије физичког напада, а да-

нас је, посредством Фондације 
“Лара”, запослена у бијељинској 
болници као физиотерапеут-тех-
ничар.

Срећко Илић, замјеник начел-
ника општине Лопаре који је 
подржао овај пројекат, рекао је да 
ова локална заједница има добру 
сарадњу са Фондацијом “Лара”.

Пројекат “Улога сигурних кућа 
у сузбијању насиља према жена-

ма” реализује се у шест локалних заједница у Ре-
публици Српској - Лопарама, Угљевику, Бијељи-
ни, Зворнику, Милићима и Братунцу.

Господин Мирослав Којадино-
вић донирао је спортску опрему 
(дресове и шорцеве) за млађе ка-
тегорије ФК „Прибој“, а који ће 
ускоро учествовати на фудбал-
ском турниру у Аустрији.

Ово је још једна у  низу од дона-
ција господина Којадиновића за 
ову општину, поред донације са-
нитетског возила Дому здравља 
у Лопарама, столарије, грађе-
винског материјала и друге.

Фудбалски клуб „Мајевица“ из Лопара добио је спортску опрему 
за дјецу узраста 8-12 година која је обезбијеђена заједничким сред-
ствима Општине Лопаре и Фондације Мозаик кроз пројекат „Обу-
цимо будуће шампионе“.
„Кроз овај пројекат набављено је 30 комплета спортске опреме – 

дресова, шорцева, штуцни, 3 мајице за тренера, голмански дрес и 
10 лопти. Укупна вријед-
ност пројекта је 2.500 КМ 
кроз заједничка средства 
Општине Лопаре и Фон-
дације Мозаик“- рекао је 
координатор Омладинске 
банке Лопаре Мирко Бла-
гојевић.

„Захваљујем се прије 
свега начелнику општине 
Лопаре што подржава наш 
рад и на овој донацији као 
и Фондацији Мозаик. Ово ће много значити нашој дјеци, моћи ће да 
наступају даље на турнирима и утакмицама“- рекао је тренер ФК 
„Мајевица“ Лопаре Јовица Алексић.
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20. јун 2019. године

21. јун 2019. године

21.јун 2019. године

МЛАДИ ФУДБАЛЕРИ ИЗ ПРИБОЈА 
НА ТУРНИРУ У АУСТРИЈИ

ЛИКОВНИ САБОР „МАЈЕВИЦА 2019“

КЊИЖЕВНО 
ВЕЧЕ 

Начелник општине Лопаре Радо Савић испратио је младе фудбале-
ре из Прибоја, код Лопара, на Међународни турнир у Салцбург на 
којем ће учествовати са још 22 екипе.
Савић је фудбалерима подијелио спортску опрему, коју је обезбије-

дила општина, те им пожелио срећан пут и лијеп провод на турниру.
«Успијешни привредник у Њемачкој Мирослав Којадиновић до-

нирао је дjеци дресове и шорцеве, на чему смо му захвални, као и 
нашим земљацима Златку 
и Горану Стојановићу из 
Салцбурга који су омо-
гућили да дјеца учествују 
на турниру», истакао је 
Савић.
Предсједник Фудбалског 

клуба «Прибој» Горан Та-
совац се захвалио локал-
ној власти, која је донира-
ла опрему, као и људима 

из дијаспоре на чији је позив обезбијеђено учешће на турниру.
Он је додао да је ово први пут да фудбалери «Прибоја» играју на 

међународним утакмицама.

У Лопарама се одржао Ликовни сабор «Мајевица 
2019» на којем су учествовали академски сликари 
из Србије, Републике Српске и БиХ.
Сабор је у Центру за културу и информисање 

општине свечано отворио начелник општине Ло-
паре Радо Савић и захвалио умјетницима који већ 
дванаест година долазе на Мајевицу и помажу у 
промоцији њених природних љепота.
«Њихова дјела која су нам оставили из претход-

них ликовних сабора су отишла у скоро све ев-
ропске државе и на све континенте», рекао је Са-
вић новинарима.
Мирко Стевић, директор Центра за културу и ин-

формисање који је организатор Ликовног саборо-
вања заједно са «Атељеом 313», истакао је да је 
овакав догађај веома значајан за општину Лопаре, 
будући да након њега остају врло значајна ликов-
на дjела.
Академски сликар из Београда Снежана Бекрић 

рекла је да су сликари одушевљени прелијепим 
мајевичким предјелима и сваке године долазе на 

Ликовно саборовање на позив професора Мила-
дина Лукића.
На 12. Ликовном сабору «Мајевица 2019», чији 

је генерални покровитељ општина Лопаре, уче-
ствовали су академски сликари Миладин Лукић, 
Душан Микоњић Махер, Снежана Бекрић, Биља-
на Врбић Мачак, Весна Вујичић, Драгана Купре-
шанин и Драган Цвеле Цветковић.

Пјесници и добитници књи-
жевне награде «Бранко Ћопић», 
Благоје Баковић и Слободан Јо-
вић, донијели су у Лопаре дио 
атмосфере из Српске академије 
наука и умјетности. У Центру за 
културу и информисање је исте 
вечери отпочео ликовни сабор, 
па је публика имала прилику да 
читаво вече проведе са врхун-
ским умјетницима.
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“ФОЛКЛОРОМ ДО ПОМИРЕЊА” КОНФЕРЕНЦИЈА 
БЕБА

БИЗНИС САМИТ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

У Лопарама је одржана културно - умјетничка манифестација 
“Фолклором до помирења” на којој су учествовали ансамбли из 
Србије, Хрватске, Републике Српске и Федерације БиХ.

Манифестацију је организова-
ла Општина Лопаре у сарадњи 
са СПКД „Просвјета“ и Центром 
за културу и информисањем уз 
финансијску подршку кроз УСА-
ИД-ов пројекат ПРО-Будућност .
Улицама Лопара дефиловали су 

ансамбли из Србије “Миленко То-
паловић” Бајина Башта, “Фрула” 
Лозница, те ансамбли из Феде-

рације БиХ “Препород” Теочак, из Брчко дистрикта „Бијела“ Бије-
ла, из Хрватске „Класје“ Привлака, као и ансамбли из Републике 
Српске “Васо Пелагић” Пелагићево, “Јања-Ново насеље” Јања и до-
маћин Српско просвјетно-културно друштво “Просвјета” Лопаре.
Након дефилеа у Центру за културу начелник општине Лопа-

ре Радо Савић рекао је на отварању манифестације да су Лопаре 
општина која гаји толеранцију, уважавање и међусобно поштовање.
Након свечаног отварања потписана је и Платформа за мир, до-

кумент који шаље јасну и снажну поруку да народи и грађани у 
БиХ желе дугорочан и стабилан мир, како би могли изградити боље 
друштво.

У Лопарама је данас одржана 
«Конференција беба» на којој је 
учествовало 30 малишана, а најм-
лађи учесник био је Сергеј Рика-
новић, који је рођен 10. маја.
Начелник Лопара Радо Савић је 

отварајући ову манифестацију ис-
такао да је популациона политика 
веома важна за Републику Српску 
и сваку њену локалну заједницу.
«Из општинског буџета се го-

дишње издваја 50.000 КМ за под-
стицај рађања, а у Лопарама се у 
просјеку годишње роди 50 беба», 
рекао је Савић.
Општина Лопаре обезбиједила је 

награду од 300 КМ - по 100 КМ 
за предсједника, потпредсједника 
и бебу која има највише браће и 
сестара, као и поклоне за све ма-
лишане који су учествовали на 
«Конференцији беба».

Предсједник «Конференције 
беба» је Сергеј Рикановић, док 
је беба са највише браће и се-
стара - двије сестре и два брата 
Цвијан Рикић, а њих двојица су 
на поклон добили и бон за маме 
у вриједности од 80 КМ у фирми 
«Кристин мод».
Потпредсједник је Филип Јовић, 

рођен 4. јуна прошле године. Он 
је најстарији учесник «Конферен-
ције беба».
Он и Цвијан, беба са највише 

браће и сестара, добили су и мје-
сечне улазнице у Играоници «Пе-
тар Пан» у Лопарама.
Организатор данашње мани-

фестације је општина Лопаре у 
сарадњи са Министарством по-
родице, омладине и спорта Репу-
блике Српске, а манифестацију 
су помогли Центар за културу 
и информисање, Дјечији вртић, 
«Термоелектро опрема», «Кри-
стин мод» и Играоница «Петар 
Пан».

Општина Лопаре представила 
је своје потенцијале и развојне 
могућности на 8. Међународном 
бизнис самиту «БИСТ 2019» 
који се одржао у Врњачкој Бањи.
Међународни бизнис самит 

окупио је 500 учесника из зе-
маља региона који су разгова-
рали о новинама и унапређењу 
развоја привредних грана, те 
пословној сарадњи у области ту-
ризма и науке.
Замјеник начелника општине 

Лопаре Срећко Илић рекао је да 
су током трајања скупа предста-
вили све привредне и туристич-
ке потенцијале општине.
«Част нам је што смо на овај 

начин представили и Републику 
Српску, а учешћем на бизнис са-
миту остварили смо и нове по-
словне контакте», рекао је Илић.

На самиту општина Лопаре до-
била је Гранд при признање.
Бизнис самит окупио је бројне 

регионалне привредне субјек-
те, научне раднике, економске 
стручњаке, чланове привредних 
комора Србије и БиХ.
Подршку овом скупу је пру-

жило Министарство трговине, 
туризма и телекомуникација Ср-
бије и Привредна комора Србије.



ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН

www.opstinalopare.com

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 27

Лопаре2019. година XII СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ

29. јун 2019. године 30. јун 2019. године

САРАДЊА МАЈЕВИЧКИХ ОПШТИНА ЉЕТНИ КАМП 
НА ЗЛАТИБОРУШеф Мисије ОЕБС у БиХ Брус 

Бертон похвалио је сарадњу пет 
мајевичких општина из Репу-
блике Српске и Федерације БиХ 
на заједничком пројекту развоја 
туризма у овој регији. 
«Такви примјери сарадње су 

ријетки и поносан сам на ову са-
радњу, на све начелнике општи-
на и на теренску канцеларију 
ОЕБС-а у Тузли», навео је Бер-
тон након састанка у Угљевику 
са начелником општине Васи-
лијем Перићем.
Састанку у Угљеви-

ку присуствовали су 
начелник Лопара Радо 
Савић, као и начелни-
ци федералних општи-
на Теочак Тајиб Муми-
новић и Сапне Задин 
Махмутовић, који су уз 
подршку ОЕБС-а, зајед-
но са општином Челић, 

раније потписали писмо намјере 
о заједничкој промоцији плани-
не Мајевице и сарадњи на уна-
пређењу туристичких потен-
цијала.

У оквиру ове сарадње одржа-
на је рекреативна бициклистичка 
трка «Виа Мајевица» која је оку-
пила 50 учесника, а на циљу ис-
пред Центра за културу «Филип 
Вишњић» у Угљевику поздра-
вили су их Бертон и начелници 
општина.

Начелник општине Лопаре Радо Савић изразио 
је задовољство јер је са министром финансија 
Републике Српске Зором Видовић потписао спо-
разум о финансирању пројеката у овој локалној 
заједници донаторским средствима Владе Србије 
у износу од 651.000 КМ.

Савић је рекао да је, захваљујући Влади Србије, 
ова мајевичка општина добила донаторска сред-
ства која ће бити искориштена за подстицај отва-
рања производних предузећа у Лопарама.

Општине Лопаре и Угљевик 
су и ове године помогле одлазак 
чланова Омладинског кошаркаш-
ког клуба “Рудар 2015” на Љетњи 
кошаркашки камп Црвене Звезде 
на Златибору. КК “Црвена звезда 
мтс” његује традицију одржа-
вања Љетњег кошаркашког кам-
па. Најбољи тренери клуба биће 
у потпуности у служби младих 
и талентованих кошаркаша који 
желе да унаприједе своје кошар-
кашко умјеће. На Златибор је от-
путовало 30 младих кошаркаша и 
кошаркашица од тога 10 из Лопа-
ра.

РАДИОНИЦЕ СА ПСИХОЛОГОМ И ЛОГОПЕДОМ
01. јул 2019. године

Народна библиотека “Десанка Максимовић” Ло-
паре већ неколико година учествује у реализовању 
друштвено-иновативних пројеката које финансира 
Фондација Мозаик из Сарајева. Тако је и ове годи-
не уступила своје просторије дјеци предшколског 
узраста  за пружање бесплатне креативне радио-
нице са психологом и логопедом.

Креативне радионице намијењене су дјеци (без 
потешкоћа) предшколског узраста, с циљем лак-
шег прихватања поласка у школу, кроз јачање со-
цио-емоционалног, когнитивног, говорно-језичког 
и моторичког развоја, а све то кроз игру.

Радионицу су водиле Тамара Томић, дипломира-
ни логопед и Свјетлана Цвјетиновић, дипломира-
ни психолог из Лопара.

1. јул 2019. године

СПОРАЗУМ СА ВЛАДОМ СРБИЈЕ



ОПШТИНА ЛОПАРЕ28 ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН

www.opstinalopare.comЛопаре 2019. годинаXII СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ

6. јул 2019. године
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6. јул 2019. године

ДОНАЦИЈА ФК 
„МАЈЕВИЦА“ 

ОДРЖАНЕ БРДСКЕ АУТО ТРКЕ 
„ЛОПАРЕ 2019“

ОТВОРЕНИ БАЗЕНИ У ЛОПАРАМА

Жељко Беновић из Лопара дони-
рао је Фудбалском клубу „Маје-
вица“ Лопаре спортску опрему 
(дресове и шорцеве) за млађе ка-
тегорије. Општина Лопаре се за-
хваљује господину Беновићу на 
овој донацији.

Начелник општине Лопаре Радо 
Савић и инвеститор Владо Антић 
свечаним пресијецањем врпце 
званично су отворили новоса-
грађени базенски комплекс „Ок-
топус“ у овој мајевичкој општини.
Савић је истакао да је ово веома 

важан пројекат за општину Лопа-
ре.
Власник базена „Октопус“ Вла-

до Антић захвалио се свима на 
подршци без којих како каже не 
би успио овај пројекат те истакао 
да је до сада уложио преко 700.000 
КМ.
„Имамо велики базен 30 метара 

са 15 метара, дубине 1,5 до 1,8 ме-

тара, као и дјечији базен чије су 
димензије 12 метара са 4 метра“, 
рекао је Антић.
Он је најавио да је у плану да се 

изгради скакачки базен 12 метара 
са 12 метара, као и да се у наред-
ном временском периоду велики 
базен затвори и ради током цијеле 
године.

У Тобуту код Лопара одржана је 
Седма брдска ауто-трка „Лопаре 
2019“ на којој је у генералном 
пласману титулу најбољег 
возача понио Дејан Вујасин 
из Ауто картинг клуба /АКК/ 
„Професионал“ из Бања Луке.
Вујасин је постигао и нај-

боље вријеме данашње трке 
од 1,49789 минута, а најбољим 
клубом проглашен је АКК 
„Професионал“ Бања Лука.
Најбољем такмичару награду 

је уручио начелник општине 
Лопаре Радо Савић који је и све-
чано отворио трку.
Савић је свим учесницима за-

хвалио на учешћу и изразио 
увјерење да су се такмичари 

лијепо осјећали током боравка у 
овој мајевичкој општини.
Организатори Седмих брдских 

трка су Ауто-мото клуб «Опти-
ма моторспорт» из Бијељине и 

Спортски ауто-мото савез Ре-
публике Српске у сарадњи са 
Ауто мото савезом Републике 
Српске, а генерални покрови-
тељ је општина Лопаре.
У име организатора Младен 

Ребриновић рекао је да је ду-
жина стазе 3.150 метара те да 
је у такмичењу учествовало 
27 возача из БиХ и један возач 
из Србије. Седме брдске ауто 
трке „Лопаре 2019“ су првен-

ство БиХ и отворени шампионат 
Републике Српске.

ГРАНТ САВЈЕТА ЕВРОПЕ ЗА НОВЕ ЗАСАДЕ ВОЋЊАКА
Општина Лопаре искористиће 

6.000 евра из гранта Савјета Ев-
ропе за пројекте међуопштинске 
сарадње на подизање нових за-
сада воћњака, најавио је начел-
ник ове општине Радо Савић.
«Уз овај грант Лопаре и сусјед-

ни Челић издвојиле су још по 
5.000 евра за заједники пројекат 
на унапређењу пољопривреде», 
рекао је Савић.
Начелници 11 општина из Ре-

публике Српске и исто толико 
из Федерације потписали су у 

Бањалуци уговоре са представ-
ницима Савјета Европе с циљем 
реализације заједничких проје-
ката међуопштинске сарадње 
укупне вриједности око 70.000 
евра.
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ЛИЛИЈАДА У МАЧКОВЦУ 

У НОВОМ САДУ ОСНОВАНО УДРУЖЕЊЕ ДИЈАСПОРЕ “КОРЕНИ”

МАЈЕВИЧКИ 
АКЦИЈАШИ У 

НОВОМ ПАЗАРУ 

ДОНАЦИЈЕ ЗА ТРИ ЛИЦА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ

УГ «Мајевички акцијаши» из 
Лопара отпутовали су на ОРА 
«Рибарице 2019» Нови Пазар. 
Акција је трајала од 14-21. јула, 
a 12 омладинаца и 4 ветерана ра-
дили су на уређењу плаже језера 
Рибарице и уређењу града. Поред 
«Мајевичких акцијаша» на акцији 
су и бригаде из Охрида, Кумано-
ва, Београда и Савез Србије. По-
кровитељ акције је влада Србије и 
канцеларија младих Нови Пазар, 
а одлазак „Мaјевичких акцијаша“ 
подржала је Општина Лопаре.

У порти Храма Рођење Пре-
свете Богородице у Мачковцу 
је одржана традиционална пе-
тровданска «Лилијада» на којој 
су за најљепше три украшене 
лиле награђени Петар Мар-
ковић, Никола Лазић и Ника 
Остојић. Прва три мјеста добила 
су новчану награду од по 50 КМ 
за три најљепше украшене лиле. 
Награде су обезбиједили и уру-
чили предсједник Скупштине 
општине Лопаре Миленко Ри-
стић и директор Дома здравља 
Лопаре Желимир Нешковић. За 
наредна три мјеста Светосавска 

омладинска заједница Лопаре 
обезбиједила је базенчиће за ку-
пање, а сви учесници су добили 
пригодне поклоне. Традицио-
нална манифестација окупила 
је више од 20 малишана који су 
пјесмом и радосним поздравима 
обиљежили вече уочи Петровда-
на.

У Новом Саду је одржана Осни-
вачка скупштина Удружења ма-
тице, дијаспоре, Срба у региону 
и пријатеља Србије «Корени», 
за чијег је предсједника изабран 
Стојан Стевановић из Лопара у 
Републици Српској, који живи и 
ради у Швајцарској.

Стевановић је рекао да је циљ 
оснивања удружења подизање 
повјерења и одговорности дијас-
поре и Срба у региону према ма-
тичној држави Србији.
Оснивачкој скупштини удру-

жења присуствовао је и начел-
ник општине Лопаре Радо Са-

вић, који је учесницима пренио 
добра искуства деветогодишње 
сарадње ове локалне заједни-
це са бројном дијаспором у 
Швајцарској, те је истакао да у 
општинској управи ради рефе-
рент за сарадњу са дијаспором.

Посредством Фонда за професионалну рехаби-
литацију и запошљавање особа са инвалидитетом 
Републике Српске три корисника у Лопарама су 
добили дониране машине и 
сточни фонд.
Секретар Савеза параплеги-

чара обољелих од дjечије па-
рализе и осталих лица са инва-
лидитетом Милена Обрадовић 
рекла је да је Фонд обезбиједио 
пет пакета подршке лицима са 
инвалидитетом, од којих су три 
корисника у Лопарама, један у 
Добоју који је добио пластеник 
и корисник у Новом Граду који је добио фрезу.
Према ријечима Обрадовићеве, 10 пакета до-

дијељено је корисницима у Лопарама, као и једна 
новчана помоћ од 200 КМ.

«Додијељена је тракторска фреза Дарку Накићу 
из Милиног Села, који у породици има лице са 
инвалидитетом, а уједно је ријеч о вишечланој 

породици. Небојша Симеу-
новић је кроз пројекат добио 
мотокултиватор са приколи-
цом, а Небојша Томић сточ-
ни фонд оваца у вриједности 
2.500 КМ», рекао је предсјед-
ник Удружења параплегичара 
у Лопарама Перо Савић.
Начелник Лопара Радо Савић 

захвалио је у име општинске 
управе Савезу параплегичара 

и рекао да је сарадња с њима у протеклих 15 го-
дина обезбиједила много добрих пројеката лици-
ма са инвалидитетом на овом подручју.
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17. јул 2019. године

18. јул 2019. године 19. јул 2019. године

19. јул 2019. године

ДОНЕСЕНЕ ОДЛУКЕ О ИНФРАСТРУКТУРИ, 
ПРИВРЕДИ И ПОЉОПРИВРЕДИ

НОВИ АПАРАТ 
ЗА АНАЛИЗУ 

ЦРП-а 

ОБИЉЕЖЕНА СЛАВА ЦРКВЕ У ГОРЊЕМ 
МАЧКОВЦУ

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА „ТАЈНЕ ПАПИРА“ 

Скупштина општине Лопаре усвојила је извјеш-
тај о штети од елементарних непогода у 2019. го-
дини, за коју је комисија на терену констатовала 
да износи 401.050 КМ.
Начелник Лопара Радо Са-

вић рекао је да су ову маје-
вичку општину погодиле 
обимне кишне падавине у 
мају и јуну и да су у том пе-
риоду оштећени мостови, пу-
теви, канали, пољопривредна 
земљишта, усјеви и Дестиле-
рија «Епоха».
Одборници су одобрили нов-
чана средства за изградњу 
локалних путева у мјесним заједницама Јаблани-
ца /заселак Видовићи/, Пирковци /заселак Тисови-
ца/, Милино Село /заселак Лазићи/ и пут Мртви-
ца-Кореташи.

Усвојена је и одлука о набавци садница шљиве, 
заједно са општином Челић уз подршку Савјета 
Европе.

Одборници су усвојили и 
ревидирану Стратегију раз-
воја општине Лопаре за пе-
риод 2019-2023. године.

Начелник Одjељења за 
привреду општине Лопаре 
Жељко Керовић рекао је да 
је ову развојну стратегију ра-
дио општински развојни тим 
уз подршку невладиног сек-
тора и пројекта за интегри-
сани локални развој, који се 

реализује са Развојним програмом УН.
Седам одборника опозиције, незадовољни пред-

ложеним допунама дневног реда, напустили су 
сједницу након усвајања дневног реда.

У Центру за културу отворена 
је изложба „Тајне папира“ аутора 
Весне Рикић из Прибоја. Отва-
рању је присуствовао велики број 
посјетилаца, а многи од њих нису 
крили своје одушевљење дјелима 
умјетнице, која на први поглед 
плијене пажњу својом љепотом 

и несвакидашњошћу. Весна се 
од дјетињства бави оригамијем, а 
квилинг, киригами, псалиграфију 
и друге технике почела је да ради 
прије осам година. Гост изложбе 
са својим цртежима био је Нико-
ла Радовановић, просвјетни рад-
ник из Прибоја.

Предузеће Медиком из Бијељине 
донирало је Дому здравља Лопаре 
апарат марке ORION – QuikRead 
go, који се користи за анализу 
капиларне крви, провјере ЦРП - 
знака запаљења у првом реду код 
беба, мале дјеце и имунодефи-
цијентних особа. 

„До сада смо радили анализу 
венске крви што је поприлично 
трауматично за те мале пацијен-
те, односно бебе и на овај начин 
олакшавамо себи доступност крв-
ног деривата и наравно смањује-
мо трауму код наших малих па-
цијената“, рекао је Нешковић. 

У Горњем Мачковцу је свеча-
но прослављена прва слава об-
новљеног храма Преподобног 
Сисоја Великог, који је прошле 
године освећен. Прослави је при-
суствовао велики број вјерника, 
као и представници општине Ло-
паре. Свету Литургију служили 
су протојереј-ставрофор Драго-
мир Лазаревић и протојереј-став-
рофор Миленко Стевановић, а 
кум славе био је предсједник 
скупштине општине Лопаре Ми-
ленко Ристић.
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19. јул 2019. године

20. јул 2019. године

21. јул 2019. године

ПРОШИРЕЊЕ ПРОИЗВОДНОГ КАПАЦИТЕТА ФИРМЕ 
“ЂОКИЋ МЕТАЛ”

ЊЕМАЧКИ “ДОМАТЕК” ПРИЈАТЕЉ СРПСКЕ

ОДРЖАНА “ПРИБОЈСКА КОТЛИЋИЈАДА”

Начелник општине Лопаре Радо Савић посјетио је 
предузеће «Ђокић метал» у Лопарама које проши-
рује производни погон изградњом хале од 525 ме-
тара квадратних и отвара ново 
постројење у којем ће бити пла-
стифициран метал.
Савић је изразио задовољство 

јер фирма «Ђокић метал», која 
је настала захваљујући добром 
односу са дијаспором, добро по-
слује и шири своју дjелатност.
Власник фирме «Ђокић ме-

тал» Радислав Ђокић, живи и 

ради у Швајцарској, а родом је из Лопара, гдjе је 
2014. године отворио фирму, која своје производе 
од метала извози на швајцарско тржиште.

«Градимо производну халу по-
вршине 525 метара квадратних 
за шта ће, заједно са машинама 
за рад, бити издвојено 800.000 
КМ», рекао је Ђокић.
Он је додао да фирма тренут-

но запошљава 15 радника и да 
ће нови погон обезбиједити још 
четири радна мјеста.

Сувласник њемачке компаније 
«Доматек» Мирослав Којадино-
вић најавио је могућност отва-
рања огранка ове фирме у Бања-
луци која би се бавила анализом 

воде, аналитиком и микробио-
лошким процесима.
Ова компанија је у њемачком 

граду Милдорф промовисала 
патент за заштиту питке воде 
«Доматек», а промоцији су при-
суствовали начелник општине 
Лопаре Радо Савић и посла-
ник СНСД-а у Парламентарној 
скупштини БиХ Драган Богда-
нић.
Којадиновић је објаснио да је 

овај патент за питку воду најбр-
жи систем са најбољим квалифи-
кацијама које постоје у ЕУ.
Предсједник «Доматека» Роберт 

Прилер изразио је задовољство 
због стварања пословних веза са 
Републиком Српском, а посебно 
са општином Лопаре.
Савић је честитао власницима 

ове компаније 15 година успјеш-
ног рада и постојања и рекао да 
је за општину Лопаре и Републи-
ку Српску важно да има добре 
и снажне пријатеље свугдjе у 
свијету.
Посланик СНСД-а у парламен-

ту БиХ Драган Богданић истакао 
је да су презентоване најновије 
технологије за брзо откривање 
загађивача.

У Прибоју је одржана «Прибојска котлићија-
да» која је окупила 45 екипа и више од 500 учес-
ника, посјетилаца и гостију.
Предсједник Организационог одбора Горан 

Тасовац рекао је да је ова друга по реду мани-
фестација окупила дупло више екипа него прет-
ходне године.
Он је захвалио свима који су подржали ову ма-

нифестацију, а посебно општини Лопаре која је 
генерални покровитељ.
Најбоља на котлићијади је била екипа «Фис» 

из Бијељине, другопласирана је екипа из Угље-
вика, док је трећепласирана екипа «Мега дрво» 
из Бијељине.
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22. јул 2019. године

27. јул 2019. године

26. јул 2019. године

29. јул 2019. године

31. јул 2019. године

“ЕНТЕРИЈЕР КОЈИЋ” - ПРИМЈЕР 
ДОМАЋИНСКОГ ПОСЛОВАЊА

МЕЂУНАРОДНИ ФУДБАЛСКИ ТУРНИР 

НОВИ АСФАЛТ У 
БРИЈЕСТУ  

АСФАЛТ У 
ПЕЉАВАМА

ОМЛАДИНА ОЧИСТИЛА ПУТЕВЕ 
ПРЕМА ЛОПАРАМА

Фирма «Ентеријер Којић» запо-
шљава 21 радника, шири капаци-
тете и своје производе, осим на 

домаће, пласира и на тржиште 
Швајцарске, Аустрије и Њемач-
ке, истакао је начелник лопарске 
општине Радо Савић.

«Ова фирма представља примјер 
домаћинског пословања и својим 
радом доприноси и општини Ло-
паре и Републици Српској», иста-
као је Савић након посјете мјеста 
изградње нове хале површине 
1.480 метара квадратних у кругу 
фирме.
«Ентеријер Којић» је породична 

фирма основана још 1971. годи-
не. Основна дjелатност је произ-
водња производа од дрвета на-
мијењених опремању ентеријера.
Фирма је добитник «Златне 

значке» општине Лопаре пово-
дом крсне славе Ђурђевдан, из 
области развоја привреде.

У оквиру традиционалне мани-
фестације «Дани дијаспоре» у 
Лопарама је одржан Међународ-

ни фудбалски турнир који је оку-
пио 56 екипа из Србије, Хрватске 
и БиХ.
На турниру су учествовали 

играчи рођени од 2006. до 2011. 
године, организатор је Омла-

дински погон Фудбалског клуба 
«Мајевица», а генерални покро-
витељ општина Лопаре.
Тренер Јовица Алексић је у име 

домаћина поздравио учеснике 
турнира и истакао да су Лопаре, 
захваљујући њима, град спорта и 
младости.
Начелник Лопара Радо Савић 

свечано је отворио турнир и по-
желио фудбалерима спортску 
срећу, фер-плеј борбу и да са дру-
жења у овој мајевичкој општини 
понесу лијепа искуства.
Он је похвалио организацију 

турнира као манифестацију која 
афирмише спорт и здрав стил 
живота.

У селу Бријест асфалтирано је 
900 метара пута за шта је издвоје-
но 70.000 КМ заједничких сред-
става Владе Републике Српске, 
општине Лопаре и мјештана.
-Највећу корист ће имати око 

30 домаћинстава из овог дијела 
општине али и људи који користе 
своја имања- навео је Савић.

У лопарском мјесту Пељаве ас-
фалтирано је 920 метара пута за 
шта је из општинског буџета из-
двојено 50.000 КМ.
Начелник Лопара Радо Савић 

посјетио је радилиште у засеоку 
Делићи-Мирковићи и похвалио 
мјештане који су суфинансирали 
радове.
«Општина Лопаре финансирала 

је асфалтирање 550 метара глав-
ног пута, за шта је из буџета из-
двојено 50.000 КМ, док су мјеш-
тани приступне путеве у дужини 
од 370 метара сами финансира-
ли», рекао је Савић.

Омладинци, активисти ОКЛОП-а Лопаре су очистили од отпадака 
путне правце Лопаре - Челић, Лопаре - Прибој и пут кроз Тобут.
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26-28. јул 2019. године

ДАНИ ДИЈАСПОРЕ 
Начелник општине Лопаре 

Радо Савић свечано је отворио 
осме «Дане дијаспоре», исти-
чући добра искуства сарадње 

општине са земљацима у дијас-
пори и њихов допринос развоју 
локалне заједнице.
Савић је навео да се путем те 

сарадње годинама реализују раз-
личити пројекти, а ове године је-
дан од највећих био је отварање 
базена чији је инвеститор Маје-
вичанин из дијаспоре.
Он је рекао да се у Лопарама 

његује сарадња са дијаспором уз 
очекивање да улагања у родни 
крај буду настављена.
Предсједник Удружења српских 
привредника из Швајцарске 
Стојан Стевановић, који је родом 
из Лопара, рекао је да у свијету 
живи 5.000 Мајевичана, а најви-
ше их је у Швајцарској.
Протојереј - ставрофор Стево 

Јовић поручио је свим Мајевича-
нима у дијаспори да не забораве 
своја села, огњишта и колијевке.
Након изложбе слика са Ли-

ковног сабора «Мајевица 2019» 
одржана је представа «Намћор» 
у извођењу позоришта «Дуга».
Дијаспора је највећи улагач у 

општину Лопаре и уз њихову 
подршку је посљедњих година 

отворено пет привредних субје-
ката, рекао је начелник Лопара 
Радо Савић на Пословном фору-
му који се одржава у оквиру тра-
диционалних «Дана дијаспоре» 
у овој мајевичкој општини.
Савић је навео да су Мајеви-

чани из дијаспоре подржали и 
бројне инфраструктурне пројек-
те у Лопарама, те да се на Фо-
руму разговарало о искуствима 
кроз већ реализоване пројекте и 
могућностима да се у наредном 
периоду увећава број инвести-
тора из дијаспоре.
Предсједник Удружења српских 
привредника Швајцарске Стојан 
Стевановић рекао је на По-
словном форуму да је десетого-
дишња сарадња између матице 

и дијаспоре уродила инвести-
цијама које доприносе развоју 
општине Лопаре.
Власник Дестилерије «Епоха» 

из Бобетиног Брда Бојан Џуве-
лековић рекао је на Форуму да 
су уз помоћ дијаспоре њихове 
воћне ракије нашле пут на тр-
жишта Швајцарске, Њемачке, 
Аустрије и Србије.
Привредном форуму прису-

ствовали су бројни привредни-
ци, Мајевичани из дијаспоре и 
представник УСАИД-а.

У оквиру осмих «Дана дијаспо-
ре» у Лопарама је у порти Храма 
Покрова Пресвете Богородице 

одржан Сајам домаћих произво-
да и кућне радиности на коме се 
окупило 56 излагача.
Министар спољне трговине у 

Савјету министара Мирко Ша-
ровић истакао је отварајући 
сајам да се куповином домаћих 
производа помаже развој наци-
оналне економије.
Шаровић је похвалио општину 

Лопаре као примјер успјешне 
сарадње са дијаспором и навео 
да бројне манифестације то-
ком «Дана дијаспоре» привлаче 
људе у завичај и подстичу ула-
гања у родни крај.
Начелник Лопара Радо Савић 

назвао је народним сабором 
традиционално тродневно дру-
жење Мајевичана са земљацима 
у родном крају и похвалио ло-
кални развој који је покренут 
захваљујући дијаспори, првен-
ствено из Швајцарске.
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ОДРЖАН ЉЕТНИ ФЕСТИВАЛ У ЛОПАРАМА 

ЛОПАРСКИМ ПОСЛОДАВЦИМА 
ОДОБРЕНИ ПРОЈЕКТИ 

ВЛАДА ЈАПАНА ДОНИРАЛА 
ОПРЕМУ ЛОПАРАМА

НОВИ ДОМ ЗА ТРИ ДЕМОБИЛИСАНА БОРЦА

У организацији „Фер плеј“ 
клуба, а под покровитељством 
општине Лопаре одржан је Љет-
ни фест у овој мајевичкој општи-
ни. Концерту музичке звијезде 
Аце Живановићa и популарног 
бијељинског бенда „Штрајк“ 
присуствовало је 1.000 младих 

људи. Организатор Саша Тодо-
ровић изразио је задовољство 
успјешно одржаним концертом. 
„Музички извођачи на најбољи 
могући начин обрадовали су 
лопарску публику и оправдали 
њихово повјерење“, навео је То-
доровић.

Завод за запошљавање Републике Српске одо-
брио је послодавцима у општини Лопаре 527.287 
КМ кроз четири програма запошљавања и само-
запошљавања за ову годину, рекао је начелник Ло-
пара Радо Савић.

«Важно је да се привреда шири и да су послодав-
ци кроз програме Завода за запошљавање Репу-
блике Српске показали интерес за запошљавање, 
уз проширење производње», навео је Савић.
Према његовим ријечима, током 2017. и 2018. го-

дине у Лопарама су запослење добила 392 лица.

Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ из Лопара 
добило је опрему вриједну 92.336 КМ од Владе Ја-
пана посредством Министарства спољне трговине 
и економских односа БиХ.
На основу споразума о 

размијени нота између 
Савјета Министара БиХ 
и Владе Јапана о реали-
зацији грант помоћи Вла-
де Јапана БиХ, а на ос-
нову исказаних потреба 
опрема је додјељена „Чи-
стоћи“ из Лопара, рекао је начелник ове мајевичке 
општине Радо Савић.
Директор предузећа «Чистоћа» Жељко Ђокић 

рекао је да је опрема високог квалитета и да ће у 
великој мјери олакшати обављање основних дје-
латности и унаприједити пружање комуналних 
услуга грађанима.

У Мртвици се завршава хуманитарна акција за из-
градњу куће породици Марковић са тројицом браће 
који су демобилисани борци Војске Републике 
Српске, а један је и одликован Ме-
даљом за храброст.
Домаћинство Марковића посјети-

ли су изасланик предсједника Ре-
публике Српске Миладин Драгиче-
вић, начелник Лопара Радо Савић и 
предсједник Борачке организације 
Републике Српске Миломир Сав-
чић.

Начелник Лопара Радо Савић рекао је да је за из-
градњу куће утрошено 18.000 КМ, од чега је из 
буџета општине издвојено 10.000 КМ.

Изасланик предсједника Републи-
ке Српске Миладин Драгичевић ре-
као је да је за изградњу куће Мар-
ковићима у Лопарама из кабинета 
предсједника издвојено тражених 
5.000 КМ и најавио да ће у наред-
них мјесец дана донирати и мате-
ријал за унутрашње уређење, како 
би кућа била усељива прије зиме.
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ПАРАСТОС ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА У МРТВИЦИ

КОЗЈАЧКИ СУСРЕТИ

За 17 погинулих бораца Војске 
Републике Српске и двије цивил-
не жртве рата из Мртвицe код 
Лопара одата је пошта служењем 
парастоса и полагањем цвијећа 
на спомен-обиљежју у порти 
храма Светог пророка Илије.
Полагању вијенаца присуство-

вао је и изасланик предсједника 
Републике Српске Миладин Драгичевић.
Предсједник Борачке организације Републике 

Српске Миломир Савчић рекао је да су погину-
ли борци дали непроцјењив допринос одбрани 
огњишта и стварању Републике Српске.

«Мртвица се суочава са демо-
графским проблемом, а општина 
ће настојати да путем различи-
тих пројеката обезбиједи опста-
нак становништву на овим лије-
пим просторима Подмајевице», 
рекао је Савић.
Предсједник Борачке организа-
ције Лопара Ристо Радић рекао 

је новинарима да су са подручја ове општине у 
току одбрамбено-отаџбинског рата погинула 242 
борца Војске Републике Српске, а више од 600 је 
рањено.

Фестивал народних обичаја «Козјачки сусре-
ти» окупио је у лопарском насељу Козјак број-
не мјештане мајевичког краја на празник Светог 
пророка Илије - Илиндан.
Организатори манифестације су Мјесна зајед-

ница Козјак и Српско просвјетно и културно 
друштво «Просвјета», а генерални покровитељ 
општина Лопаре.
Предсједник Скупштине општине Лопаре Ми-

ленко Ристић, који је мјештанин Козјака, рекао је 
да се ова манифестација одржава са циљем дру-
жења мјештана и људи из дијаспоре и очувања 
обичаја и традиције овог краја и српског народа.
Ристић је додао да су у овом мјесту урађени 

бројни инфраструктурни пројекти заједничким 
радом мјештана, дијаспоре и општине Лопаре.
«Козјачким сусретима» присуствовао је и пред-

сједник Борачке организације Републике Српске 
Миломир Савчић.

«Људи овог краја на традиционалан начин данас 
прослављају Светог пророка Илију, али и евоци-
рају сјећање на борбу која је изњедрила Републи-

ку Српску и на погинуле борце», рекао је Савчић.
Културно-умјетничком програму претходио је 

парастос за три погинула борца Војске Републи-
ке Српске из Козјака.
Предсједник Мјесне заједнице Козјак Василија 

Обреновић рекао је новинарима да у овом мје-
сту има 120 домаћинстава, те да је село сложно и 
добро организовано, посебно када је ријеч о из-
градњи инфраструктуре.
У оквиру «Козјачких сусрета» одржана је и 

«Котлићијада» која је окупила 13 екипа, а побјед-
ничка је била екипа жена «Понос Козјака».
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НОВИ АСФАЛТ НА 
ДИОНИЦИ ПУТА 

ЋАТИНОВАЧА-УДРИГОВО

У Мјесној заједници Милино Село асфалтиран је 
локални пут у дужини од 650 метара.
Начелник општине Лопаре Радо Савић посјетио 

је радилиште и рекао да је укупно за нови асфалт 
издвојено 65.000 КМ.
-Из буџета општине Лопаре издвојено је 20.000 

КМ, изградњу је помогао и Савјет министара БиХ 
са 30.000 КМ а преостали износ су обезбједили 

Рудник и термоелектрана „Угљевик“ и мјешта-
ни-навео је Савић.
Он је истакао да је овај пројекат значајан за ову 

мајевичку општину и све њене грађане.
-Овакви пројекти треба да омогуће квалитетнији 

живот становништва у руралним подручјима-на-
гласио је Савић.
Он се захвалио директору РиТЕ Угљевик Чедо-

миру Стојановићу и свима који су учествовали у 
обезбјеђивању материјалних средства за изградњу 
асфалта.

Начелник општине Лопаре Радо Савић потпи-
сао је Уговорe о донацији са четири корисника у 
пројекту који општина Лопаре реализује заједно 
са организацијом ЦРС.

Ради се о четири одабрана корисника и то: Иван 
Костадиновић са донацијом - мотокултиватор 9Хп 
са прикључком фрезом и косом; Обрад Прелић са 
донацијом витла «Крпан» 5 тона за трактор; Вели-
да Халиловић са донацијом стеоне јунице и Мила-
дин Савић са донацијом двостубне дизалице.
Укупна вриједност поменуте донације је 13. 

879,71 КМ.

Замјеник градоначелника Салзбурга Бернхард Ау-
ингер уручио је начелнику општине Лопаре Ради 
Савићу возило за одвоз отпада, које је донација гра-
да Салзбурга општини Лопаре.
Након предаје возила Савић се захвалио домаћи-

нима и напоменуо да је ово друго возило које је 
Салзбург донирао мајевичкој општини.
Савић се састао и са челницима града Салзбурга, с 

којима је разговарао о проширењу сарадње.
Савић се састао и са директором Комуналног пре-

дузећа града Салзбурга Јиргеном Вулф Гегенбау-
ром.
Гегенбауер је рекао да је камион у одличном стању 

и да је неколико година уназад био у употреби.
«Задовољство нам је што можемо да донира-

мо возило које ће служити општини у Републици 
Српској», рекао је Гегенбаур и најавио да ће и на-
редне године донирати возило.

07. август 2019. године

19. август 2019. године

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ 
О ДОНАЦИЈИ

САЛЦБУРГ ДОНИРАО 
ВОЗИЛО ЛОПАРАМА



ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН

www.opstinalopare.com

ОПШТИНА ЛОПАРЕ 37

Лопаре2019. година XII СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ

Начелник општине Лопаре Радо Савић и премијер Владе Републике Српске Радован Вишковић отво-
рили су у Лопарама нови погон фирме «Термоелектро опрема» која ће у наредних двије године доније-
ти 50 нових радних мјеста.
-Пронашли смо инвеститоре који су отворили привредне погоне који су сви извозно оријентисани на 

тржишта западне Европе, сарадња са дијаспором је 
дала значајне резултате када је ријеч о привлачењу 
страних инвестиција.
Предсједник Владе Републике Српске Радован 

Вишковић изразио је задовољство како каже што 
се нашао на оваквим дешавањима и оваквим ситу-
ацијама кад се отварају нови погони и праве нова 
радна мјеста.
«Оно што је посебно битно и што импонује је да 

његови радници не одлазе и не напуштају Српску 
те да имају плате преко 1.000 КМ» -истакао је Виш-
ковић и најавио да ће у наредном периоду подржа-
ти ову фирму.

Министар пољопривреде, шу-
марства и водопривреде Репу-
блике Српске Борис Пашалић 
изјавио је да воћњак Драга-
на Јовића у Горњем Мачковцу 
код Лопара може да служи као 
примјер, не само у БиХ, него и 
шире, те најавио да ће ресорно 
министарство и даље подржава-
ти ову успјешну инвестицију.
Пашалић је рекао новинарима 

да посљедњих година све мање 
људи подиже воћњаке и да зато 
овај подухват охрабрује.
«Засад шљиве овдје је добро 

постављен са аспекта редног и 
међуредног размака и са аспекта 
узгојног облика, са квалитетним 
садницама и зато постоје све 
претпоставке за успјешну про-
изводњу шљиве, али и других 
култура», појаснио је Пашалић.
«Разговарали смо са власником 

да подржимо систем наводња-

вања у воћњаку, те са 30 одсто 
подржавамо инвестицију. Воће 
на Мајевици и на основу кли-
матских прилика даје квалите-
тан плод», рекао је Пашалић.

Јовић је навео да се воћњак 
простире на 50 хектара и да за-
сад шљиве сорте чачанка има 
око 40.000 садница. Начелник 
општине Лопаре Радо Савић из-
разио је задовољство што је Јо-
вић, који живи у иностранству, а 
родом је Мајевичанин, подигао 
овако лијеп воћњак.

На новоизграђеним базенима у 
Лопарама једномјесечну школу 
пливања «Делфин» завршило је 
50 дjеце, узраста од 6 до 14 го-
дина.

Инструктор пливања Перо Сте-
вић рекао је новинарима да 
већина дjеце основношколског 
узраста у Лопарама нема иску-
ства када је ријеч о пливању.
Стевић је уручио захвалницу 

начелнику Лопара Ради Савићу 
за подршку коју је општина пру-
жила школи пливања «Делфин» 
и најмлађим суграђанима.

1. септембар 2019. године

23. августа 2019. године22. августа 2019. године

НОВИ ПРОИЗВОДНИ ПОГОН ЗА НОВА 
РАДНА МЈЕСТА У ЛОПАРАМА

ВОЋЊАК ДРАГАНА ЈОВИЋА У МАЧКОВЦУ 
- ПРИМЈЕР УСПЈЕШНОСТИ

ШКОЛУ ПЛИВАЊА 
ЗАВРШИЛО 50 ДJЕЦЕ
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Начелник општине Лопаре Радо Савић честитао 
је ученицима и просвјетним радницима са под-
ручја ове мајевичке општине почетак нове школ-
ске године.

Савић је традиционално првог школског дана по-
сјетио Основну школу „Свети Сава“ и првачићима 
додијелио школске реквизите.
У ову школску годину на подручју општине Ло-

паре уписано je 11 првачића више него лани,  у 
три основне школе на подручју општине Лопаре 
уписано је 650 ученика од чега је 67 ђака прва-
чића, док је у средњошколски центар уписано 225 
ученика.

У Прибоју су снимани кадрови за документар-
но-играни филм о Вељку Чубриловићу, ауто-
ра-сценаристе новинара «Еуроблица» Милана 
Пилиповића, који је рекао да ће ово остварење 
бити завршено 6. јуна наредне године, на Чубри-
ловићев дан рођења.
Снимљен је већи дио докумената и изјава, по-

себно су значајна свједочења Вере Вујчић, унуке 
Вељка Чубриловића, те историчара и других са-
говорника у Сомбору, гдје је Вељко завршио учи-
тељску школу, као и саговорника у Сарајеву, Бео-
граду, Бањалуци.
Начелник општине Лопаре Радо Савић, који је и 

саговорник у филму, изразио је задовољство јер 
ће ова мајевичка општина учествовати у понов-
ном расвјетљавању улоге и значаја ове историјске 
личности за српски народ.

У Лопарама је свечано отворен објекат Дома здравља у чију је изградњу ова здравствена установа 
уложила 400.000 КМ.
Нови здравствени објекат, површине 240 метара квадратних, свечаним пресијецањем врпце отворили 

су директор ове установе Желимир Нешко-
вић и начелник општине Лопаре Радо Савић.
Нешковић је изразио задовољство јер је 

отворен објекат у којем ће бити смјештени 
Центар за базичну рахабилитацију и стома-
толошка служба.
Начелник општине Лопаре Радо Савић че-

ститао је директору и свим запосленим рад-
ницима ове здравствене установе, који су 
примјер доброг рада.
Дом здравља Лопаре је, након освештања 

новосаграђеног објекта, ломљењем славског 
колача прославио и крсну славу Светог муче-
ника Агатоника - Арлијевдан.

2. септембар 2019. године 13. септембар 2019. године

4. септембар 2019. године

У ЛОПАРАМА ВИШЕ 
ПРВАЧИЋА НЕГО ЛАНИ

У ПРИБОЈУ СНИМАНИ 
КАДРОВИ ЗА ФИЛМ О ВЕЉКУ 

ЧУБРИЛОВИЋУ

ОТВОРЕН НОВИ ОБЈЕКАТ ДОМА ЗДРАВЉА
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Начелник општине Лопаре Радо Савић и дирек-
тор фирме «Термоелектро опрема» Младен Арсе-
новић потписали су уговоре о стипендирању 29 
ученика који се у локалном Средњошколском цен-
тру «Вук Караџић» школују за занимање варилац.
Родитељи су потписали уговоре у име ученика, 

који ће добијати 50 КМ мјесечно - по 25 КМ од 
општине и фирме «Термоелектро опрема» из Ло-
пара.

Савић је након потписивања уговора истакао да 
је ово добар примјер како сарађују привреда и ло-
кална заједница.
Арсеновић је рекао да је иницијатива која је по-

текла из ове фирме прихваћена од локалне зајед-
нице.
Директор Средњошколског центра «Вук Ка-

раџић» Мићо Стојишић захвалио је општини Ло-
паре и фирми «Термоелектро опрема» за подршку.

У Прибоју je служен парастос за 16 бораца 
Специјалне јединице «Пантери» који су погину-
ли у одбрани овог краја и Републике Српске 1992. 
године.

Начелник Лопара Радо Савић поручио је да по-
гинули борци не смију бити заборављени и навео 
да је приоритет у раду руководства ове мајевичке 
општине брига за породице погинулих и све бо-
рачке категорије.
Предсједник Удружења ветерана Гарда „Панте-

ри“ Петар Цвијетиновић рекао је да се присјећају 
погинулих сабораца који су животе положили од 
4. до 22. септембра 1992. године бранећи Прибој 
и Мајевицу.
Предсједник Борачке организације Лопара Ристо 

Радић рекао је да су гардисти страдали бранећи 
српско становништво на Мајевици.

У Лопарама је представљен јавни позив УСАИД-а за 
додjелу бесповратних средстава за повећање инвестиција 
из дијаспоре и отварање нових радних мјеста непосред-
ним улагањем, преносом знања и увођењем нових техно-
логија.
Раније су средстава из УСАИД пројекта «Дијаспора 

инвест» добили базени «Октопус» у Лопарама. У новом 
јавном позиву подршку ће добити квалитетне идеје из 
дијаспоре и постоје разни видови подршке за покретање 
њиховог бизниса на овом подручју.

16. септембар 2019. године

19. септембар 2019. године 21. септембар 2019. године

СТИПЕНДИЈЕ ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ 
МЕТАЛСКОГ СМЈЕРА

ОБИЉЕЖEНО 27 ГОДИНА ОД 
СТРАДАЊА ПРИПАДНИКА 

ГАРДЕ “ПАНТЕРИ”

ПРЕДСТАВЉЕН ПРОГРАМ ДОДJЕЛЕ ГРАНТОВА ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ ДИЈАСПОРЕ
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Начелник општине Лопаре Радо Савић и ди-
ректор Фонда за повратак при Савјету министа-
ра Бојан Нинковић посјетили су мјесне зајед-
нице Милино Село, Коњиковићи и Подгора у 
којима су ове године заједничким средствима 
асфалтирани путеви.
Савић је нагласио да су ови пројекти веома 

значајни и за добробит становника ових мјес-
них заједница.
Нинковић је подсјетио да је Фонд за повратак 

преко Савјета министара за ове пројекте из-
двојио 90.000 КМ.

Општина Лопаре добитник је 
плакете најуспјешнијег излагача 
у презентацији здраве хране на 
18. Међународном сајму пољо-
привреде «Интерагро 2019», 
који се сваке године одржава у 
Бијељини.
На Сајму «Интерагро» општи-

ну Лопаре представљали су Бор-
ка Влачић, која је представила 
ткање и израду народних ношњи 
Раденка Тешић, Гордана Илић и 
Зинаида Миљановић приказа-

ле су пластеничку производњу, 
Димитрије Јовић презентовао је 
воћарство, а Анђелко Делић во-
деницу.

23. септембар 2019. године

24. септембар 2019. године

АСФАЛТИРАНИ ПУТЕВИ ЗА ДОБРОБИТ 
СТАНОВНИКА МАЈЕВИЧКОГ КРАЈА

НАЈУСПЈЕШНИЈИ 
ИЗЛАГАЧИ 

ЗДРАВЕ ХРАНЕ

25. септембар 2019. године

ОДБОРНИЦИ ПОДРЖАЛИ ДОДJЕЛУ 13 
ПЛАЦЕВА ПОРОДИЦАМА ОШТЕЋЕНИМ У 

КЛИЗИШТИМА
Одборници Скупштине општи-

не Лопаре усвојили су извјеш-
тај о извршењу буџета за првих 
шест мјесеци ове године у изно-
су од 2.600.000 КМ или 90 одсто 
од плана.
Начелник општине Лопаре Радо 
Савић је као најбитнију тачку 
дневног реда истакао одлуку о 
додјели 13 плацева за породице 
чије су куће оштећене у кли-
зиштима.
Он је додао да су одборници 

усвојили зонинг план подручја 

посебне намјене спортско-рек-
реативног центра «Бусија».
Предсједник Скупштине општи-
не Лопаре Миленко Ристић ре-
као је да је једногласно усвојена 
одлука о оснивању Јавног кому-
налног предузећа «Водовод».
Ристић је додао да је донесена 

одлука о усклађивању цијена 
комуналних услуга, те да су по-
родице са четворо и више дјеце 
ослобођене са 50 одсто од цијене 
услуга.
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У Мјесној заједници Подгора 
служен је парастос за 22 погинула 
борца протеклог одбрамбено-о-
таџбинског рата из овог мјеста.

Парастосу су присуствова-
ли и вијенце положили начелник 
општине Лопаре Радо Савић, 
представници Борачке организа-
ције, породице погинулих бораца 
и мјештани.
На спомен-обиљежју у Подгори 

исклесано је 15 имена погинулих 
бораца, 1 нестао борац и шест 
преминулих бораца у периоду 
1992-1995. године.

Градоначелници Бијељине и Брчког, заједно са начелницима Угље-
вика, Лопара и федералних општина Сапне и Теочака, озваничи-
ли су почетак радова на приступном путу од Прибоја до локације 
«Бусија» на Мајевици, гдjе ће бити изграђен спортско-рекреативни 
центар.
Градњу будућег центра, како је 

најављено, помоћи ће градови и 
општине које гравитирају лока-
цији «Бусије».
Инвеститор и иницијатор овог 

пројекта је власник бијељинске 
фирме «Мега дрво» Светозар 
Остојић, који је рекао да данас по-
чиње изградња приступног пута 
дужине шест километара, чија је 
вриједност четири милиона КМ.
Остојић је најавио да ће у пр-

вој фази бити изграђен ресторан 
са видиковцем, затим ски-стаза, 
мала игралишта, мањи ресторан на ски-стази, два вјештачка језера, 
трим, бициклистичка и мотоциклистичка стаза, те шеталиште.
Према његовим ријечима, друга фаза предвиђа хотелски садржај и 

викенд насеља.
Локација будућег туристичког комплекса налази се на 840 мета-

ра надморске висине, између осам општина из Републике Српске и 
Федерације БиХ.

У Центру за културу Лопаре 
одржано је предавање о фолк-
лору, а предавач је био Славиша 
Јовић из Угљевика, дипломирани 
васпитач за традиционалне игре. 

Он је говорио о традицији и очу-
вању обичаја, као и о терминима 
који су заступљени у фолклору. 
„Фолклор као умјетност, која се 
преноси са старијих на млађе, 
представља битну карактеристи-
ку духовне вриједности и кул-
турне прошлости једног народа“, 
рекао је Јовић.

Дом здравља Лопаре обиљежио је Свјетски дан срца бесплатним 
превентивним прегледима грађана и промоцијом здравог начина 
живота у превенцији кардиоваскуларних обољења.
Директор ове здравствене 

установе Желимир Нешко-
вић рекао је да је потребно 
информисати грађане о кар-
диоваскуларним болестима 
како би се фактори ризика 
за њихово настајање свели 
на најмању могућу мјеру.
Радници Дома здравља Ло-
паре су на платоу испред 
Центра за културу грађани-
ма бесплатно мјерили крв-
ни притисак шећер и холе-
стерол у крви.

27. септембар 2019. године29. септембар 2019. године

27. септрмбар  2019. године

29. септембар  2019. године

СЛУЖЕН 
ПАРАСТОС У 

ПОДГОРИ

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА ПУТА НА 
МАЈЕВИЧКОЈ “БУСИЈИ”

ПРЕДАВАЊЕ О 
ФОЛКЛОРУ 

БЕСПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ И САВЈЕТИ ЉЕКАРА
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3. октобар 2019. године

НАЧЕЛНИК ДОБИТНИК НАГРАДЕ “ЛИДЕР 
ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА”

Начелнику општине Лопаре Ради Савићу уру-
чена је награда «Лидер одрживог развоја Поду-
навља» у оквиру осмог «Дунавског бизнис фору-
ма» који се одржава у Мастер центру Новосадског 
сајма.
Савићу је уручена награда за постигнуте резул-

тате на повезивању људи, идеја и тржишту регио-
на, те за развојну перспективу општине Лопаре и 
успостављање пословних веза у региону.
«Ово је подстрек за будући рад, да буде још бољи 

и снажнији», рекао је Савић и додао да је то и при-
знање његовим сарадницима и привреди мајевич-
ког краја.
Организатори форума су «Медија инвент», Унија 

послодаваца Србије, Удружење за европску тери-
торијалну сарадњу Словеније ТЕРИС, Институт 

европских региона из Салцбурга и кластер «Еко-
панонија» из Новог Сада, а одржава се под покро-
витељством Привредне коморе Србије, Покрајин-
ске владе и града Новог Сада.

У Прибоју је завршена са-
нација клизишта на путу који 
води ка засеоцима Ђеруша, 
Петковићи, Богдановићи и 
излетишту Бусија за шта је 
из локалног буџета издвојено 
30.000 КМ.
Начелник Лопара Радо Са-

вић, који је заједно са мјеш-
танима посјетио ову лока-
цију, најавио је да ће се у 
наредном периоду, када се терен 
смири, бити урађен и асфалт на 

мјестима гдjе је уништен, чиме 
ће у потпуности бити саниране 
посљедице клизишта.

Мјештанин Прибоја Горан 
Тасовац, који је одборник у 
Скупштини општине Лопа-
ра, рекао је да овај пут много 
значи мјештанима за опста-
нак на овим просторима.
«Урађен је велик захват у 

дужини од 350 метара, дрена-
же на дубине и до четири ме-
тра, а положене су дренажне 
цијеви, камен и стијене да би 

се терен стабилизовао», навео је 
Тасовац.

5. октобар 2019. године

5. октобар 2019. године

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ САНАЦИЈЕ КЛИЗИШТА У 
ПРИБОЈУ

УРЕЂЕНИ СТЕЋЦИ НА МАЈЕВИЦИ
Чланови Удружења за очување баштине «Дијак» из Прибоја код 

Лопара уредили су двије локације на којима се налазе најзначајније 
некрополе стећака у овом дијелу Мајевице.
Секретар овог удружења Александар Крстић рекао је да је акција 

дио пројекта «Међуентитетска акција за младе кроз означавање 
културно-историјских локација на Мајевици» којом се подстиче 
развој туризма на подручју општина Угљевик и Лопаре у Републи-
ци Српској, те Теочак и Сапна у Федерацији БиХ, а који финансира 
Амбасада САД у БиХ.
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На дан успомене Зачећа светог 
Јована Претече и Крститеља, у 
мајевичком селу Тобут, данас је 
свечано прослављена крсна сла-
ва храма.

Обиљежено је 80 година од ос-
већења Храма.
Старјешина храма протојереј - 

ставрофор Неђо Зарић рекао је 
да је владика Нектарије освеш-
тао храм 6. октобра 1939. годи-
не.
Слави храма, осим бројних 

вјерника, присуствовали су на-
челници општина Лопаре и 
Угљевик-Радо Савић и Василије 
Перић.

У оквиру УНДП-ог пројекта «Зелени економски развој», који је вриједан 78.375 КМ реконструиса-
на је зграда управе Дома здравља Лопаре, служба за лабораторијску и биохемијску дијагностику и 
просторије будуће Службе за заштиту ментал-
ног здравља.
Директор Дома здравље Лопаре Желимир 

Нешковић рекао је да је овај пројекат још је-
дан у низу који је урађен у овој години те да је 
његов циљ повећање енергетске ефикасности.
«У оквиру пројекта реконструисан је кров, 

изолација, фасада те замијењена комплетна 
столарија и олуци на овом објекту. УНДП фи-
нансирао је са 33 одсто средстава исто толико 
и општина Лопаре, а Дом здравља је учество-
вао са 34 одсто сопствених средстава», рекао 
је Нешковић.

Начелник општине Лопаре Радо 
Савић уприличио је пријем за 
малишане Дјечијег вртића ове 
подмајевичке општине у оквиру 
обиљежавања Дјечије недјеље.
На пријему су малишани уру-

чили поклон слику начелнику 
Савићу кога су питали шта је то 
његов посао и шта ради општин-
ска амдинистрација.
Након пријема Савић им је 

додјелио слатке пакете и испра-
тио малишане те изразио задо-
вољство њиховом посјетом иста-
кавши да су дјеца највеће благо.

Дјечија недјеља обиљежена је 
маскенбалом лопарских мали-
шана испред Центра за културу 
и информисање, гдје су дјеца 
на својствен начин, цртањем по 
улици испољила своју машту. 

Дјечији вртић Лопаре 
и Основна школа „Све-
ти Сава“ организовали 
су Дјечију недјељу у са-
радњи са Општином Ло-
паре. 
Замјеник начелника Ло-

пара Срећко Илић истакао 
је да је брига о најмлађи-
ма један од приоритета 
општине, кроз стварање 
бољих услова за њихово 

одрастање. 
Директор вртића у Лопарама 

Даниела Цвијановић најавила 
је да ће након посјете начелни-
ку општине и маскенбала, ус-
лиједити и низ креативних, му-
зичких, ликовних и спортских 
радионица у којима се акценат 
ставља на права дјеце. 

6. октобар 2019. године

10. октобар 2019. године

7-11. октобар 2019. године

ОБИЉЕЖЕНА 
ХРАМОВНА 

СЛАВА У ТОБУТУ

РЕКОНСТРУИСАНА ЗГРАДА ЛАБОРАТОРИЈЕ 
И УПРАВЕ ДОМА ЗДРАВЉА ЛОПАРЕ

ДЈЕЧИЈA НЕДЈЕЉA
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У Лопарама је отворен ново-
изграђени објекат Установе 
социјалне заштите Дом за ста-
рија лица “Златно доба” Лопаре 
вриједан преко милион КМ, чији 
је власник Недељко Максимовић 
инвеститор из мајевичке дијаспо-
ре.
Власник Недељко Максимо-

вић рекао је да се након неколи-
ко година успјешног пословања 
ова установа одлучила на про-
ширење капацитета и изградњу 
још једног објекта по Европским 
стандардима.
„У нови дио објекта је уложе-

но преко милион КМ, што укуп-
ну инвестицију у установу чини 
преко 2 милиона КМ до сада, а 
на прољеће наредне године пла-
нирамо нова улагања“, најавио је 
Максимовић новинарима и додао 
да ће посао добити 20 радника.
Отварању новосаграђеног објек-

та присуствовао је начелник 
општине Лопаре Радо Савић који 
је изразио задовољство јер је овај 
објекат још једно у низу од пози-
тивних улагања мајевичке дијас-
поре у Лопарама.

Свечаности је присуствовао и 
директор Дома здравља Лопаре 
Желимир Нешковић који је на-
гласио да ова здравствена уста-
нова има одличну сарадњу са До-
мом за стара лица „Златно доба“.
Нови дио објекта је капаците-

та 80 мјеста, са једнокреветним, 
двокреветним и трокреветним 
собама.

Храм Покрова Пресвете Бого-
родице у Лопарама обиљежио је 
своју крсну славу уз присуство 
многобројних вјерника.

Свету литургију служили су 
старјешина овог храма архије-
рејски намјесник тузлански Сте-
во Јовић, протојереј - ставрофор 
Миленко Стевановић, протојереј 
-ставрофор Драгомир Лазаревић, 
протојереј - ставрофор Неђо За-
рић, протојереј-ставрофор Сре-
тен Митровић и ђакон Никола 
Чекетић.
Кумови славе су били Бојан и 

Нада Ерић из Козјака.

Дом здравља Лопаре захвалио је донаторима који 
су подржали набавку новог ултразвучног апарата.
Директор ове здравствене установе Желимир 

Нешковић рекао је да је набављен савремени улт-
развучни апарат за шири спектар специјалистич-
ких прегледа вриједан 46.800 КМ.
-Апарат се користи за ултразвучне прегледе тр-

буха, крвних судова врата, доњих екстремитета, 
штитне жлијезде, кардиолошких прегледа-објас-
нио је Нешковић.
Начелник општине Лопаре Радо Савић истакао је 

да је ово веома корисна акција за све становнике 
ове мајевичке општине.
Донаторској вечери присуствовао је Мирослав 

Којадиновић привредник и хуманитарац из Њемач-
ке, а са њим заједно у овој општини бораве пред-
ставници њемачких фирми „Доктор Далдроп плус 
Хубер“, „Доматек“, „Инотек“, „Форстер Келтетех-

ник“ и Златко Којадиновић који су донирали 20.000 
КМ за ултразвучни апарат.
Којадиновић је нагласио да се у Лопарама осјећа 

као код своје куће те да веома радо долази у ову 
општину истичући одличну сарадњу са локалном 
управом.
У име донатора обратио се предсједник Управног 

одбора Компаније „Технички ремонт Братунац“ 
Љубомир Боровчанин.

13. октобар 2019. године 14. октобар 2019. године

ОТВОРЕН НОВОИЗГРАЂЕНИ ОБЈЕКАТ 
ДОМА ЗА СТАРИЈА ЛИЦА У ЛОПАРАМА

СЛАВА ХРАМА 
ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ 

БОГОРОДИЦЕ

18. октобар 2019. године

ДОМ ЗДРАВЉА ЛОПАРЕ ЗАХВАЛИО 
ДОНАТОРИМА УЛТРАЗВУЧНОГ АПАРАТА
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У току су радови на изградњи јавне чесме, тј.чес-
ме «Светог Саве», која се налази у близини основ-
не школе у Лопарама. Средства за изградњу чес-
ме у цјелости су обезбиједили Мира и Слободан 
Павловић у износу од 25. 000 КМ. Основно идејно 

рјешење је урадила ар-
хитекта Љиља Прера-
довић.
Радове изводи пре-

дузеће Интеграл МЦГ 
Лопаре.

Начелник Лопара Радо Савић посјетио је рекон-
струисане просторије Мјесне заједнице у Прибоју 
и указао на значај мјесних заједница за функцио-
нисање локалне власти.
Савић је похвалио активан рад Савјета Мјесне 

заједнице Прибој и навео да се свакодневно зала-
жу за интересе мјештана.
Мјештанин Горан Тасовац рекао је новинарима 

да је на објекту замијењена столарија и фасада, те 
комплетно уређени зидови и подови.

У Лопарама су потписана два уговора којим су 
општина и УСАИД обезбиједили 20.000 КМ под-
ршке за покретање и развој бизниса жена из мар-
гинализованих група.
Подршка од по 10.000 КМ дата је за отварање 

фризерског салона и производно-прерађивачку 
дјелатност на сушењу воћа, по-
врћа, шумских плодова и биља.
Представник УСАИД-а Ада 

Хамидовић рекла је новинари-
ма да су Лопаре једна од девет 
локалних заједница у БиХ које 
учествују у Програму подрш-
ке маргинализованим групама, 

чији је фонд 540.000 КМ, а формиран је заједнич-
ким средствима УСАИД-а и тих локалних самоу-
права.
Начелник општине Лопаре Радо Савић изразио 

је задовољство почетком реализације пројекта са 
фондом од 80.000 КМ, од чега је из буџета општи-

не издвојено 40.000 КМ и исто 
толико је уложио УСАИД.
Ријеч је о подршци у развоју 

бизниса за жене са инвалидите-
том, мајке особа са инвалидите-
том, жене из руралних подручја, 
жртве насиља, те незапослене 
младе жене.

Одборници Скупштине општине Лопаре усвоји-
ли су на Двадесетосмој редовној сједници Про-
грам заједничке комуналне потрошње за 2020. 
годину.
„За реализацију Програма заједничке комуналне 

потрошње у 2020. години планирана су средства 
у износу од 385.000 КМ. Средства намијењена за 
обављање комуналних дјелатности обезбјеђују се 
у буџету општине из комуналне накнаде, дијела 
накнада за коришћење добара од општег интере-
са, дијела прихода од пореза на непокретности и 
дијела накнаде за дате концесије“, истако је начел-
ник општине Лопаре Радо Савић.
Предсједник Скупштине општине Миленко Ри-

стић рекао је да је још усвојено и Рјешење о име-
новању предсједника Општинске изборне коми-

сије, Информација о стању електро-енергетских 
објеката на подручју општине као и Извјештај о 
остварењу годишњег плана имплементације Стра-
тегије интегрисаног развоја општине Лопаре за 
2018. годину.

22. октобар 2019. године 25. октобар 2019. године

ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ ЧЕСМЕ У 
ЛОПАРАМА

МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
- ЗНАЧАЈНЕ ЗА РАД 

ОПШТИНЕ

28. октобар 2019. године

29. октобар 2019. године

ДВА ПРОЈЕКТА ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

УСВОЈЕН ПРОГРАМ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
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Борачка организација Лопаре обиљежила је 
крсну славу Митровдан и 27 година од осни-
вања Треће мајевичке бригаде Војске Републике 
Српске /ВРС/ одавањем почасти за 242 погинула 
борца из овог краја.
Први командант бригаде ге-

нерал Момир Зец рекао је на 
свечаности да је ова јединица 
била главни носилац борбених 
дејстава на подручју Мајевице 
и да је успјела да сачува српски 
народ и брањени простор.
Славу борцима честитао је и 

начелник општине Лопаре Радо Савић, истакав-
ши да локална заједница даје пуну подршку бо-

рачкој популацији.
Предсједник Борачке организације Лопаре Ристо 

Радић рекао је новинарима да је положај борачке 
популације у овој општини добар и да локална 

власт, у складу са могућности-
ма, подржава најосјетљивију ка-
тегорију друштва.
Крсна слава Борачке органи-

зације Свети великомученик 
Димитрије - Митровдан обиље-
жена је служењем литургије и 
ломљењем славског колача у 
Храму Покрова Пресвете Бо-

городице, те служењем парастоса и полагањем 
цвијећа испред спомен-обиљежја у Лопарама.

Директор Дома здравља Лопаре Желимир Неш-
ковић потписао је у Сарајеву са невладиним ора-
ганизацијама Транспаренси Ин-
тернешенели у БиХ и Центрима 
цивилних иницијатива меморан-
дум о сарадњи чији је циљ уна-
пређење система спречавања и 
борбе против корупције у здрав-
ственом сектору БиХ.

Меморандум о сарадњи поред Дома здравља Ло-
паре потписали су Домови здравља из Бијељи-

не, Бањалуке, Томиславграда, 
Травника, Горажда, те болнице 
из Бихаћа, Сарајева, Градишке, 
Коњица, Зенице, Универзитетска 
болница Фоча, Универзитетски 
клинички центар Тузла и Здрав-
ствени центар Брчко.

Трочлана породица Лакић из 
Смиљевца уз подршку локал-
не управе и мјештана добила је 
кровну конструкцију која им је 
побољшала услове живота.
Начелник Лопара Радо Са-

вић заједно са предсједником 
Скупштине ове општине Ми-
ленком Ристићем посјетио је ову 
породицу.
Милан Лакић захвалио се сви-

ма који су учествовали у овој ак-
цији и додао да је за 6.000 КМ 
колико је сакупљено средстава 
завршена надзида и кровна кон-

струкција заједно са олуцима.
Покретач иницијативе за помоћ 

Лакићима је мјештанин Горан 
Гајић, власник фирме за произ-

водњу јахти „Смиљевац пром“.
Општина је за овај пројекат из 

буџета издвојила 3.200 КМ.

8. новембар 2019. године

14. новембар 2019. године

17. новембар 2019. године

ОБИЉЕЖЕНА КРСНА СЛАВА И ГОДИШЊИЦА ФОРМИРАЊА 
ТРЕЋЕ МАЈЕВИЧКЕ БРИГАДЕ

ДОМ ЗДРАВЉA ЛОПАРЕ ПОТПИСАО МЕМОРАНДУМ ЗА 
УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

ПОРОДИЦА ЛАКИЋ ДОБИЛА КРОВНУ КОНСТРУКЦИЈУ
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Удружење дијаспоре „Корени“ у Лопарама одржа-
ло је иницијативну сједницу за оснивање у Репу-
блици Српској.
Састанку су присуствовали државни секретар 

Министарства спољних послова Владе Србије 
Немања Стевановић, и државни секретар у Мини-

старству за заштиту животне средине Владе Србије 
Бранислав Блажић и начелник општине Лопаре 
Радо Савић.
Предсједник удружења Стојан Стевановић, који је 

родом Мајевичанин, а живи и ради у Швајцарској 
захвалио се гостима на данашњем присуству и на-
поменуо да је мисија удружења да споји матицу и 
дијаспору.

Свети Стефан Дечан-
ски, којег прослављамо 
је заштитник Косова и 
Метохије, Србије, Ре-
публике Српске и свих 
простора гдје живе 
православни Срби, по-

ручио је Његово преосвештенство епископ звор-
ничко-тузлански Фотије у бесједи у Цркви Светог 
Сисоја у Пукишу код Лопара гдје је служио Свету 
литургију.
Након литургије и ломљења славског колача, 

одржан је помен-парастос у Меморијалном цен-
тру „Стара вода“ у коме је спомен-обиљежје за 
104 мучки убијена срба у Другом свјетском рату 
из лопарског мјеста Миросавци као и спомен-о-
биљежје за три погинула борца Војске Републике 
Српске одбрамбено-отаџбинског рата.
Начелник општине Лопаре Радо Савић прису-

ствовао је литургији и парастосу истакавши да ова 
мајевичка општина заједно са Црквом, школом и 
мјесном заједницом Пукиш обиљежава празник 
и помен погинулим борцима одбрамбеног рата и 
невино убијеним србима из Другог свјетског рата.
У Мјесној заједници Пукиш живи 70 домаћин-

става.   

Начелник Лопара Радо Савић уручио је награду од 500 КМ Марији Томић која је побједник Фести-
вала дjечијег музичког стваралаштва «Мали композитор» одржаног у Бањалуци.

На пријему у Општинској управи Савић је ре-
као да је Томићева примјер да се добрим радом 
и из малих средина могу постићи запажени ре-
зултати.
Ученица седмог разреда Основне школе «Све-

ти Сава» из Лопара Марија Томић освојила је 
награду са пјесмом «Гдjе љубав станује».
Пријему су присуствовали мајка и брат Марије 

Томић, директор Основне школе «Свети Сава» 
Пајо Томић и предсједник Скупштине општине 
Лопаре Миленко Ристић.

19. новембар 2019. године 24. новембар 2019. године

28. новембар 2019. године

ЛОПАРЕ ДОМАЋИН 
УДРУЖЕЊУ 

„КОРЕНИ“

ПАРАСТОС У 
ПУКИШУ

НАГРАЂЕНА ПОБЈЕДНИЦА ФЕСТИВАЛА 
“МАЛИ КОМПОЗИТОР” МАРИЈА ТОМИЋ
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Одборници Скупштине општине Лопаре усвојили 
су нацрт буџета за наредну годину од 6,2 милиона 
КМ, који је за осам одсто већи од текућег.
Одборници су усвојили и нацрт ребаланса буџета 

за 2019. годину који је увећан за 610.000 КМ и из-
носи 6,3 милиона КМ.

Према образложењу, увећање 
се односи на порез на непо-
кретности и приход од инди-
ректних пореза, увећан при-
ход за кориштење шума за 24 
одсто, као и приход од давања 
у закуп општинских објеката 
за 30 одсто.

У Јабланици асфалтиран је пут дужине 1.000 ме-
тара, а ширине 3,5 метра за шта је укупно издвојено 
94.000 КМ.
Начелник општине Лопаре 

Радо Савић заједно са пред-
сједником Скупштине ове 
мајевичке општине Миленком 
Ристићем посјетио је радове.
Савић је истакао да се из 

буџета општине Лопаре за овај 
пројекат издвојило 47.000 КМ, 
а исто толико су скупили и 
мјештани.
-На овај начин, засеок Видовићи је у потпуно-

сти повезан са регионалним путем и са сједиштем 
општине-рекао је Савић.

Начелник општине Лопаре Радо Савић састао се са црногорским амбасадором у БиХ Обрадом Мишом 
Станишићем и након састанка рекао да је разговарано о братимљењу ове мајевичке општине са општи-
ном из Црне Горе.
Савић је рекао новинарима да је Станишић одавно прија-

тељ општине Лопаре, гдjе је годинама радио као просвјет-
ни радник.
Станишић је изразио задовољство посјетом Лопарама, 

гдje је као просвјетни радник провео шест година у мје-
сту Хумци, које након рата припада федералној општини 
Челић.

Јубиларно десето такмичење 
ученика основне школе у по-
знавању националних мањина 
«Упознајмо се» окупило је у Ло-
парама 17 школа из регије Сем-
берије и Мајевице.
Лопаре су биле први пут до-

маћин када је прије десет година 
почело такмичење, а начелник 
општине Радо Савић оције-
нио је на отварању да су самим 
учешћем сва дjеца и побједници 
ове манифестације.
Гост такмичења, амбасадор 

Црне Горе у БиХ Обрад Мишо 
Станишић поручио је да људи 
треба да живе једни са другима 
и да је то будућност Балкана и 
цијеле Европе. Свечаном отва-
рању такмичења у лопарском 

Центру за културу и информи-
сање присуствовао је и градона-
челник Бијељине Мићо Мићић, 
представници општине Угље-
вик, ОЕБС-а, као и директори 
школа које се такмиче.
Прво мјесто освојили су учени-

ци Основне школе «Кнез Иво од 
Семберије» из Бијељине који су 
престављали националну мањи-
ну Мађаре, друго мјесто «Јован 
Дучић» из Бијељине - Јевреји и 
треће мјесто «Доситеј Обрадо-
вић» из Кораја - Чеси.

27. новембар 2019. године 27. новембар 2019. године

29. новембар 2019. године

29. новембар 2019. године

БУЏЕТ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ 
ВЕЋИ ЗА ОСАМ ОДСТО

НОВИ АСФАЛТ У ЈАБЛАНИЦИ

САСТАНАК СА ЦРНОГОРСКИМ АМБАСАДОРОМ

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ПОЗНАВАЊУ 
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
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Њемачка хуманитарна организа-
ција «Хљеб живота» у општини 
Лопаре додијелила је 450 пакета 
хране за социјално-угрожене ста-
новнике.

Члан Управног одбора Органи-
зације «Хљеб живота» Гавро Сте-
вић рекао је да је вриједност сва-
ког пакета 20 евра.
Начелник општине Лопаре Радо 

Савић је уручио захвалницу овој 
њемачкој организацији за помоћ 
социјално-угроженим становни-
цима.

Општину Лопаре посебно краси то што су у ужем руководству че-
тири парламентарне странке из Републике Српске управо полити-
чари из Лопара.
Потпредсједници ДНС-а и Социјалистичке партије су лопарча-

ни Ђорђе Поповић и Далибор Стевић који су и актуелни народни 
посланици у парламенту Републике Српске из ове општине, док је 
актуелни предсједник локалне скупштине Миленко Ристић регио-
нални предсједник ПДП-а и члан њеног предсједништва.
Радо Савић је на посљедњој 

сједници Главног одбора 
СДС-а изабран за замјени-
ка предсједника ове стран-
ке, а на позицији начелника 
општине Лопаре налази се од 
2008. године.
-На задовољство свих 

грађана мајевичког краја, нас 
четворица смо у ужем руко-
водству својих политичких партија. Функционишемо коректно, без 
задршке када је у питању развој општине Лопаре. Трудимо се да 
са свих страна помогнемо да се побољша квалитет живота грађана 
наше општине - рекао је Савић.

Општина Лопаре je на додjе-
ли признања «Капетан Миша 
Анастасијевић» у Народном 
позоришту Републике Српске у 
Бањалуци имала пет лауреата.
За допринос здравству и по-

бољшању здравствених услуга 
признање и статуету добио је 
директор Дома здравље Лопаре 
Желимир Нешковић.
Нешковић је захвалио добије-

ним признањем истакавши да је 
задовољство веће јер долази из 
области хуманог рада.
Добитник статуете „Капе-

тан Миша Анастасијевић“ је и 
успијешни привредник из Ау-
стрије, рођени Мајевичанин 
Драган Јовић који несебично 
улаже у свој родни крај, а по-

дигао је импозантни воћњак са 
40.000 стабала шљиве.
Из Лопара је награђена и фирма 

„Термал инт“ која је једина фа-
брика радијатора и пећи у БиХ.
Начелник Лопара Радо Савић 

присуствовао је додjели при-
знања и изразио задовољство 

што је на овом нивоу препoзнат 
рад појединаца и предузећа из 
ове општине.
За развој породичног бизни-

са добитник статуете је и Горан 

Гајић из Смиљевца код Лопара 
власник фирме за производњу 
јахти „Смиљевац пром“.
Воденичар Анђелко Делић из 

Прибоја код Лопара добитник је 
статуете за очување традиције 
воденичарства.
Признања су дио пројекта “Пут 

ка врху” чији је циљ афирма-
ција предузетништва, изградња 
и јачање просперитета у духу 
унапређења прекограничне са-
радње, а реализују га Универзи-
тет у Новом Саду и Бањалуци, 
те новосадска агенција “Медиа 
инвент”, уз помоћ и подршку 
Привредних комора Војводине 
и Републике Српске. Пројекат се 
проводи у Републици Српској од 
2016. године.

12. децембар 2019. године 1. децембар 2019. године

ПАКЕТИ ХРАНЕ 
ЗА СОЦИЈАЛНО-

УГРОЖЕНЕ

ЗАЈЕДНИШТВОМ ЗА ДОБРОБИТ ГРАЂАНА 
МАЈЕВИЧКОГ КРАЈА

5. децембар 2019. године

ПРИЗНАЊА „КАПЕТАН МИША АНАСТАСИЈЕВИЋ“ 
ЛОПАРСКОЈ ПРИВРЕДИ И ПОЈЕДИНЦИМА
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Dokic metal doo
Mačkovac bb, Lopare, BiH

+387 66 589 849

djokicmetal@gmail.com

www.http://www.djokicmetal.com/

ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН
Уређује: «Општина Лопаре»

Цара Душана 143
75240 Лопаре, Република Српска

Контакт телефони:
Тел: +387 (055) 650-174

Факс: +387 (055) 650-304
E-mail: loparena@teol.net
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Nikole Tesle bb, Lopare, BiH

+387 55243603

info@termoelektrooprema.com

www.termoelektrooprema.com

FABRIKA MAŠINSKE OPREME LOPARE

065/927-857

enterijerkojic@gmail.com

h�ps://enterijer-kojic.com/

Mačkovac br. 172, Lopare

Цвјећара Ристић
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