
 
                                                                          
                                                                                   

                                    

 

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЛОПАРЕ 
Тел/Факс:055/650-304 
е-mail: lopareso@teol.net 

ГОДИНА 
2014. 

 
Број: 11/14 

     17.11.2014. 

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

 
1. 

На основу члана  30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 
члана 348. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
број:124/08, 58/09 и 95/11), члана 6. 
Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 20/12) и члана 35. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број 4/14),  Скупштина општине 
Лопаре на сједници одржаној дана 12.11.2014. 
године,  д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У 
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПРОДАЈЕ 
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА  
 
I 
 

Овом Одлуком утврђују се услови и 
начин спровођења лицитације за продају 
неизграђеног грађевинског земљишта у 
својини општине Лопаре:  

 
           1. к.ч.бр. 153/11 звана ''Лука '' површине 
469 м2 уписана у посједовни лист број:212 КО 
Лопаре град, а које по земљишнокњижним 
подацима одговара парцели означеној као 

к.ч.бр. 305/15 звана ''Задружни дом'' површине 
469 м2  уписаној у земљишнокњижни  уложак 
број: 266 КО Мачковац, са правом својине у 
корист општине Лопаре у дијелу 1/1.  
           2. к.ч.бр. 153/12 звана ''Лука '' површине 
473 м2 уписана у посједовни лист број:212 КО 
Лопаре град, а које по земљишнокњижним 
подацима одговара парцели означеној као 
к.ч.бр. 305/16 звана  ''Задружни дом'' површине 
473 м2  уписаној у земљишнокњижни  уложак 
број: 266 КО Мачковац, са правом својине у 
корист општине Лопаре у дијелу 1/1.  
 

II 
 

Почетна продајна цијена земљишта из 
претходног члана износи 5,00 КМ по 1 м2 
земљишта.  

 
III 
 

За учешће у поступку лицитације 
учесник је дужан уплатити једнократни износ 
кауције у висини од 1.000,00 КМ  уплатом на 
жиро рачун општине Лопаре или полагањем 
износа кауције на благајну Општине.  
 

IV 
 

Продајну цијену земљишта, учесник 
лицитације са којим ће се закључити 
купопродајни уговор, дужан је уплатити у року 
од 15 (петнаест) дана након закљученог 
поступка лицитације, а предаја земљишта у 
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посјед извршиће се у року од 7 (седам) дана 
од дана уплате купопродајне цијене и 
закључења купопродајног уговора,  о чему ће 
се сачинити записник о примопредаји у посјед. 

Све трошкове око израде и провођења 
купопродајног уговора сноси купац. 
 

V 
 

Поступак лицитације спровешће 
Комисија за продају грађевинског земљишта у 
државној својини,  коју је именовала 
Скупштина општине Лопаре. 

 
VI  
 

Овлашћује се начелник општине 
Лопаре,  да по окончаном поступку лицитације 
може закључити уговор о продаји земљишта 
из тачке I ове одлуке. 

 
VII 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

о дана објављивања у  „Службеном гласнику 
општине Лопаре“. 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-104/14      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 12.11.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
_______________________________________ 
 
2.  

На  основу  члана   30.   став   1.  
алинеја   1. Закона   о   локалној   самоуправи   
(„Службени гласник   РС“,   број:   101/04,   
42/05, 118/05 и 98/13)   и члана 124. Статута 
општине Лопаре („Службени гласник   општине   
Лопаре“,   број:   4/14), Скупштина   општине   
Лопаре   на  сједници одржаној дана 
12.11.2014.  године, д о н о с и 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о измјенама и допунама Статута општине 

Лопаре 
 

Члан 1. 
   
 У Статуту  општине  Лопаре 
(„Службени   гласник   општине   Лопаре“,   
број: 4/14)   члан  3. мијења   се   и   гласи:'' 
           Подручје Општине обухвата насељена 
мјеста:  
 -  Бобетино Брдо у катастарској 
општини Бобетино Брдо, 

 
 -  Бријест у катастарској општини 
Бријест, 
 -  Брусница у катастарској општини 
Брусница,  
 -  Вакуф у катастарској општини Вакуф, 
 -  Висори у катастарској општини 
Висори 
              -  Вукосавци у катастарској општини 
Лабуцка, 
 -  Јабланица у катастарској општини 
Јабланица, 
             -  Колимер у катастарској општини 
Колимер дио, 
 -  Коњиковићи у  катастарској општини 
Коњиковићи, 
 -  Корај у катастарској општини Корај 
 -  Косци у катастарској општини Косци 

-  Козјак у катастарској општини Козјак, 
 -  Кореташи у катастарској општини 
Кореташи  
 -  Лабуцка у катастарској општини 
Лабуцка, 
 -  Липовице у катастарској општини 
Подгора, 
 -  Лопаре у катастарској општини 
Лопаре град, 
 -  Лопаре Село у катастарској општини 
Лабуцка 
 -  Лукавица у катастарској општини 
Лукавица, 
 -  Мачковац у катастарској општини 
Мачковац, 
 -  Милино Село у катастарској општини 
Милино Село, 
 -  Миросавци у катастарској општини 
Миросавци, 
 -  Мртвица у катастарској општини 
Мртвица, 
 -  Нахвиоци у катастарској општини 
Нахвиоци, 
 -  Пељаве у катастарској општини 
Пељаве, 
 -  Пипери у катастарској општини 
Пипери, 
 -  Пирковци у катастарској општини 
Пирковци, 
 -  Подгора у катастарској општини 
Подгора, 
 -  Потраш у катастарској општини 
Потраш, 
 -  Прибој у катастарској општини 
Прибој, 
 -  Пукиш у катастарској општини Пукиш, 
 -  Пушковац у катастарској општини 
Пушковац, 
 -  Ратковићи у катастарској општини 
Ратковићи,  
 -  Смиљевац у катастарској општини 
Смиљевац, 
 -  Тобут у катастарској општини Тобут, 
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 -  Челић у катастарској општини Челић 
дио, 
             Границе насељених мјеста одговарају 
границама катастарских општина наведених у 
претходном ставу, а у оправданим случјевима 
границе насељених мјеста се  могу одређивати 
на дијелу једне или више катастарских 
општина.  

Границе насељених мјеста одређују се 
посебном одлуком Скупштине општине 
Лопаре.'' 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука  ступа на снагу  осмог  

дана од  дана  објављивања  у   „Службеном   
гласнику Лопаре“. 

 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-105/14      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 12.11.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ          
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
3. 
             На основу члана 30. став 1. алинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 
и члана 35. став 2. тачка б. Статута општине 
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 
број: 4/14) Скупштина општине Лопаре на 
сједници одржаној дана 12.11.2014. године,     
д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
О ГРАНИЦАМА НАСЕЉЕНИХ МЈЕСТА НА 
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ И 
ПОСТУПКУ ЗА ПРОМЈЕНУ ГРАНИЦА 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком утврђују границе 

насељених мјеста на подручју општине 
Лопаре, као и услови и поступак за промјену 
граница насељених мјеста. 

 
Члан 2. 

 
Насељено мјесто је основна 

територијална јединица јединице локалне 
самоуправе, тј Општине, које се формира на 
подручју једне цијеле катастарске општине, 
дијела једне катастарске општине или на 
подручју више катастарских општина. 

Насељено мјесто има изграђене 
објекте за становање, одређену комуналну 
инфраструктуру и друге објекте који су 
неопходни за задовољавање потреба 
становника који су насељени на његовом 
подручју. 

 
Члан 3. 

 
Територију општине Лопаре чине 

следећа насељена мјеста: 
          1. Бобетино Брдо у катастарској општини 
Бобетино Брдо, 
          2. Бријест у катастарској општини 
Бријест, 
          3. Брусница у катастарској општини 
Брусница,  
          4. Вакуф у катастарској општини Вакуф, 
          5. Висори у катастарској општини Висори 
          6. Вукосавци у катастарској општини 
Лабуцка, 
                7. Јабланица у катастарској општини 
Јабланица, 
          8. Колимер у катастарској општини 
Колимер дио, 
          9. Коњиковићи у  катастарској општини 
Коњиковићи, 
        10. Корај у катастарској општини Корај 
        11. Косци у катастарској општини Косци 
        12. Козјак у катастарској општини Козјак, 
        13. Кореташи у катастарској општини 
Кореташи  
        14. Лабуцка у катастарској општини 
Лабуцка, 
        15. Липовице у катастарској општини 
Подгора, 
        16. Лопаре у катастарској општини Лопаре 
град, 
        17. Лопаре Село у катастарској општини 
Лабуцка 
        18. Лукавица у катастарској општини 
Лукавица, 
        19. Мачковац у катастарској општини 
Мачковац, 
        20. Милино Село у катастарској општини 
Милино Село, 
        21. Миросавци у катастарској општини 
Миросавци, 
        22. Мртвица у катастарској општини 
Мртвица, 
        23. Нахвиоци у катастарској општини 
Нахвиоци, 
        24. Пељаве у катастарској општини 
Пељаве, 
        25. Пипери у катастарској општини 
Пипери, 
        26. Пирковци у катастарској општини 
Пирковци, 
        27. Подгора у катастарској општини 
Подгора, 
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        28. Потраш у катастарској општини 
Потраш, 
        29. Прибој у катастарској општини Прибој, 
        30. Пукиш у катастарској општини Пукиш, 
        31. Пушковац у катастарској општини 
Пушковац, 
        32. Ратковићи у катастарској општини 
Ратковићи,  
        33. Смиљевац у катастарској општини 
Смиљевац, 
        34. Тобут у катастарској општини Тобут, 
        35. Челић у катастарској општини Челић 
дио, 
 

Члан 4. 
 

Границе насељених мјеста у правилу 
одговарају границама катастарских општина 
наведених у претходном члану или дијела 
катастарских општина у оквиру територије 
општине Лопаре. 

 
Члан 5. 

 
Насељена мјеста чија територија 

обухвата дио једне или више катастарских 
општина у оквиру територије општине Лопаре 
са описом границе насељеног мјеста: 

 
            1. Насељено мјесто Вукосавци, 
(обухвата дио катастарске општине Лабуцка са 
следећим описом границе која почиње са 
тромеђе Вукосавци, Лабуцка, Лопаре Село, на 
локалитету Гајеви, затим иде путем према 
сјеверозападу, ка локалитету Молитвиште, 
поред куће Рикић Раје – Мајора, и силази 
путем поред куће Станишић Саве до 
регионалног пута Р456, а затим иде путем 
Р456 до Трешњика и спушта се десно у 
Михаљевачки поток, те наставља потоком до 
изнад куће Спасојевић Тихомира гдје граница 
повија десно, и гребеном изнад куће Стевић 
Јована и Стевић Трипуна који остају у 
Лопарама и иде до моста на Вукосавачком 
потоку, односно до тромеђе Лопара, 
Вукосаваца и Пирковаца (катастарске парцеле 
249., 250., 251., 256., 257. и 258. остају у 
насељеном мјесту Лопаре). Граница даље иде 
путем за Вукосавце до укрштања са локалним 
путем Лопаре – Ћатиновача, код куће 
Мијатовић Зорана – Маје, те даље наставља 
наведеним путем између Вукосаваца и 
Пирковаца, поред куће Спасојевић Драге – 
Руса, која остаје у Вукосавцима, уз Церик 
Новаковића, и поред куће Михајловић Николе 
која остаје у Пирковцима, те даље иде до 
лавачке куће на Ћатиновачи. Одатле граница 
прелази на локални пут Тобут – Милино Село, 
поред куће Јокић Јовице која остаје у Тобуту, и 
куће Стевић Миливоја која остаје у 
Вукосавцима, до раскршћа са локалним путем 

Заједнице – Вукосавци – Тобут, код куће 
Керовић Василије, која остаје у Тобуту, те се 
даље креће овим асфалтним путем до 
раскршћа са старим путем за Шакотиће. 
Надаље граница иде до локалитета 
Свјетљика, који остаје у Вукосавцима, а затим 
иде до раскршћа путева изнад школе на 
Заједницама, која остаје у Лабуцкој и истим се 
спушта до раскршћа на Заједницама, прелази 
преко регионалног пута Р456, а затим се креће 
путем између куће Гајић Славке и ковачнице 
Митровић Миливоја, те косом иде до полазне 
тачке  - тромеђе на локалитету Гајеви), 
 
          2. Насељено мјесто Лабуцка, (обухвата 
преостали дио катастарске општине Лабуцка, а 
који није припао насељеним мјестима Лопаре, 
Вукосавци и Лопаре Село), 
 
          3. Насељено мјесто Липовице, 
(обухвата дио катастарске општине Подгора са 
следећим описом границе која почиње од 
улива Шимарског потока у ријеку Лабуђанку, 
код магацина Радивоја Крсмановића, затим 
граница иде Шимарским потоком до раскршћа 
путева код старе куће Продановић Љубе, 
даље поред Гајева и силази на локални пут 
кроз Липовице код куће Тојић Јована, прелази 
преко асфалтног локалног пута, те дуж 
Липовачке ријеке долази до куће Лукић 
Живана, наставља даље Стјепановића 
потоком до раскршћа путева изнад Ћетеништа 
(Бубљике), одваја се од Златова десно путем 
према кући Илић (Станислава) Раде и потоком 
до раскршћа путева: пут уз Ђерушу и пут кроз 
Ракиће, на локалитету Ливаде, одваја се даље 
путем према Бусији до куће Стевановић Вељке 
(Чокеље), даље иде путем до куће Тошић 
Илије, па даље преко Тојића плоче и поред 
куће Тошић Неђе, затим низводно Дубоким 
потоком до уливања у ријеку Лабуђанку и 
даље низводно ријеком Лабуђанком до улива 
Шимарског потока у ријеку Лабуђанку код 
магацина Крсмановић Радивоја), 
 
           4. Насељено мјесто Лопаре, (обухвата 
катастарску општину Лопаре град и дио 
катастарске општине Лабуцка са следећим 
описом границе која почиње од потока 
Михајловац изнад куће Спасојевић Тихомира 
гдје граница повија десно, и гребеном изнад 
куће Стевић Јована и Стевић Трипуна који 
остају у Лопарама иде до моста на 
Вукосавачком потоку, односно до тромеђе 
Лопара, Вукосаваца и Пирковаца (катастарске 
парцеле 249., 250., 251., 256., 257. и 258. 
остају у насељеном мјесту Лопаре). 
 
           5. Насељено мјесто Лопаре Село, 
(обухвата дио катастарске општине Лабуцка са 
следећим описом границе која почиње од 
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тромеђе на Локалитету Гајеви иде путем косом 
до гробља Ристића које остаје у Лабуцкој, те 
даље наставља гредом до раскршћа са путем 
за Томиће (Поток), затим иде поред „Илијине 
њиве“ која остаје у Лопарама Селу, и даље 
косом поред локалитета „Глибине“ који остаје у 
Лопарама Селу, до раскршћа гдје се спајају 
путеви за Курјачу и пут за Глибине. Граница 
даље иде поред куће Ивезић Луке, која остаје 
у Лабуцкој, до раскршћа са путем Липовице – 
Бусија, те даље иде границом К.О. Лабуцка 
5.000, преко Површница до раскршћа код куће 
пок. Дејић Радана која остаје у Лопарама Селу, 
а затим иде путем између K.O. Kозјак и К.О. 
Лабуцка, поред Градине и куће Тешић Персе, 
која остаје у Лопарама Селу, и наставља 
путем до Козјачког потока, те наставља 
потоком до границе са К.О. Лопаре град. 
Граница затим обуилази око К.О. Лопаре град 
кроз Митриће и Симиће, те се спушта у 
Доловски поток и иде даље тим потоком до 
улива у ријеку Гњицу, код куће Симић Раде. 
Граница даље наставља ријеком Гњицом до 
ушћа Гудурског потока у ријеку Гњицу, те 
изнад куће Јурошевић Дојчина и Ђукић Миле 
долази до регионалног пута Р456 и мало се 
креће тим путем, а затим се одваја на стару 
трасу пута и истом иде до дома на Грађевини 
па се враћа на ЈИ страну и долази до пута 
између кућа Митровић Цвијана и Перић 
Недељка и силази на регионални пут Р456 
одакле иде путем за Брезовачу поред 
задружне радионице и задружних штала, те 
долази до спајања тог пута са Михајловачким 
потоком којим се пружа граница села 
Вукосаваца. Затим граница иде узводно 
потоком границом која се поклапа са границом 
села Вукосаваца до полазне тачке на 
локалитету Гајеви), 
 
           6. Насељено мјесто Подгора, 
(обухвата преостали дио катастарске општине 
Подгора, а који није припао насељеном мјесту 
Липовице). 
 

Члан 6. 
 

Граница насељеног мјеста се може 
промијенити изузетно, на приједлог начелника 
Општине, сваког одборника, радних тијела 
Скупштине Општине и 10% бирача или 1.000 
бирача са подручја Општине.  

Приједлог промјене границе насељеног 
мјеста припрема  Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове 
општине Лопаре и исти доставља Скупштини 
општине  Лопаре на разматрање. 

 
Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у  „Службеном гласнику 
општине Лопаре“. 
 

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

 
 

Број: 01/1-022-1-106/14      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 12.11.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
4. 
 На основу члана 30. и 72. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број: 101/04), 42/05 и 118/05 и 
98/13), члана 35. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број 
4/14), Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана 12.11.2014. године, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
o утврђивању нацрта  плана парцелације  
проширења гробља  на локацији „Попов 

гроб“ у Пиперима 
 
I 

 
 Утврђује се Нацрт Плана парцелације 
проширења гробља у Пиперима, општина 
лопаре на локацији „Попов гроб“, урађен од 
стране носиоца израде плана ДОО „Завод за 
урбанизам и пројектовање“ Бијељина, октобар 
2014.године.  

II 
 
  Утврђени Нацрт Плана парцелације 
проширења гробља у Пиперима садржи 
текстуални и графички дио: 
 Текстуални дио Нацрта Плана 
парцелације проширења гробља у Пиперима 
на локацији „Попов гроб“садржи дијелове и то:  
 А -  УВОДНИ ДИО 
 Б -  АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА  
                    ПРОСТОРНЕ ЦЈЕЛИНЕ ПЛАНА   
                    ПАРЦЕЛАЦИЈЕ             
 Ц – ПРОБЛЕМИ И ЦИЉЕВИ  
                    ПРОСТОРНЕ ЦЈЕЛИНЕ ПЛАНА   
                    ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 Д – ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ  
                   ПРОСТОРНЕ ЦЈЕЛИНЕ ПЛАНА  
                   ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
                  
 Графички дио Плана парцелације 
проширења гробља у Пиперима на локацији 
„Попов гроб“ садржи графичке прилоге: 
 
           1. Копија катастарског плана                                               
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1: 500 
           2. План организације задатог простора                              
1: 500 
                 3. Вањско уређење 

III 
 
  Утврђени Нацрт Плана парцелације 
проширења гробља у Пиперима на локацији 
„Попов гроб“, биће изложен на јавни увид у 
просторијама општинске управе општине 
Лопаре у трајању од 30 дана. 
 

IV 
 

 Носилац припреме плана, Одјељење 
за просторно уређење општинске управе 
општине Лопаре, обавијестиће јавност о 
мјесту, времену и начину излагања утврђеног  
Нацрта Плана парцелације проширења 
гробља у Пиперима, путем огласа који ће се 
објавити у два срества јавног информисања у 
два срества јавног информисања најмање три 
пута, стим да прву обавијест објави 15 дана 
прије почетка јавног увида , а друге двије два 
дана узастопно, непосредно пред почетак 
јавног увида. 
 

V 
 

 Oбавијест из предходног члана треба 
да садржи мјесто, датум, почетак и трајање 
јавног увида, те рок у коме се могу послати 
приједлози, примједбе и мишљења на 
утврђени нацрт документа. 
 

VI 
 
 Носилац припреме плана обавезан је 
да на лицу мјеста којем је изложен утврђени 
Нацрт Плана парцелације проширења гробља 
у Пиперима на локацији „Попов гроб“ , 
обавијести јавност да се детаљније 
информише, објашњења и помоћ у 
формулисању примједби могу добити код 
носиоца припреме носиоца израде документа. 
 

VII 
 
 Примједбе, приједлози и мишљења на 
утврђени Нацрт документа уписују се у свеску 
са нумерисаним странама, која се налази у 
просторији у којој ће утврђени Нацрт бити 
изложен или се у писаној форми могу 
доставити носиоцу припреме, који је обавезан 
да их прослиједи носиоцу израде документа. 
 

VIII 
 
 Став носиоца израде плана о 
примједбама, приједлозима и мишљењима 
разматраће се на стручној расправи, која ће се 

организовати у року од 30 дана од дана 
затварања јавног увида, на коју ће се позватии 
преставници носиоца припреме, носиоца 
израде и организација из члана 42 Закона о 
уређењу простора и грађењу, те чланови 
Савјета за праћење израде плана. 
 

IX 
 
 Носилац припреме објавиће јавни 
позив за стручну расправу у најмање једном 
дневном листу доступном на територији цијеле 
Републике три дана прије и на дан одржавања 
расправе, на којој могу да присуствују сва 
заинтересована лица. 

 
X 
 

 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од 
дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Лопаре". 
 
 
 

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

 
 

Број: 01/1-022-1-107/14     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 12.11.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
5. 
 На основу члана 30. и 72. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број: 101/04), 42/05 и 118/05 и 
98/13), члана 35. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број 
4/14), Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана 12.11.2014. године, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
o утврђивању нацрта  плана парцелације 

проширења гробља на локацији 
„Спасојевића гробље“ у Пиперима 

 
I 

 
 Утврђује се Нацрт Плана парцелације 
проширења гробља у Пиперима, општина 
лопаре на локацији „Спасојевића гробље“, 
урађен од стране носиоца израде плана ДОО 
„Завод за урбанизам и пројектовање“ 
Бијељина, октобар 2014.године.  
 

II 
 
  Утврђени Нацрт Плана парцелације 
проширења гробља у Пиперима садржи 
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текстуални и графички дио: 
 Текстуални дио Нацрта Плана 
парцелације проширења гробља у Пиперима 
на локацији „Спасојевића гробље“садржи 
дијелове и то:  
 А -  УВОДНИ ДИО 
 Б -  АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА  
                    ПРОСТОРНЕ ЦЈЕЛИНЕ ПЛАНА  
                    ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 Ц – ПРОБЛЕМИ И ЦИЉЕВИ  
                    ПРОСТОРНЕ ЦЈЕЛИНЕ ПЛАНА  
                    ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 Д – ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ  
                    ПРОСТОРНЕ ЦЈЕЛИНЕ ПЛАНА  
                    ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 
 Графички дио Плана парцелације 
проширења гробља у Пиперима на локацији 
„Спасојевића гробље“ садржи графичке 
прилоге: 
 
             1. Копија катастарског плана                                               
1: 500 
             2. План организације задатог простора                              
1: 500 
             3.  Вањско уређење 
 

III 
 
  Утврђени Нацрт Плана парцелације 
проширења гробља у Пиперима на локацији 
„Спасојевића гробље“, биће изложен на јавни 
увид у просторијама општинске управе 
општине Лопаре у трајању од 30 дана. 
 

IV 
 
 Носилац припреме плана, Одјељење 
за просторно уређење општинске управе 
општине Лопаре, обавијестиће јавност о 
мјесту, времену и начину излагања утврђеног  
Нацрта Плана парцелације проширења 
гробља у Пиперима, путем огласа који ће се 
објавити у два срества јавног информисања у 
два срества јавног информисања најмање три 
пута, стим да прву обавијест објави 15 дана 
прије почетка јавног увида , а друге двије два 
дана узастопно, непосредно пред почетак 
јавног увида. 
 

V 
 
 Oбавијест из предходног члана треба 
да садржи мјесто, датум, почетак и трајање 
јавног увида, те рок у коме се могу послати 
приједлози, примједбе и мишљења на 
утврђени нацрт документа. 
 

VI 
 

 Носилац припреме плана обавезан је 
да на лицу мјеста којем је изложен утврђени 
Нацрт Плана парцелације проширења гробља 
у Пиперима на локацији „Спасојевића гробље“ 
, обавијести јавност да се детаљније 
информише, објашњења и помоћ у 
формулисању примједби могу добити код 
носиоца припреме носиоца израде документа. 
 

VII 
 
 Примједбе, приједлози и мишљења на 
утврђени Нацрт документа уписују се у свеску 
са нумерисаним странама, која се налази у 
просторији у којој ће утврђени Нацрт бити 
изложен или се у писаној форми могу 
доставити носиоцу припреме, који је обавезан 
да их прослиједи носиоцу израде документа. 
 

VIII 
 
 Став носиоца израде плана о 
примједбама, приједлозима и мишљењима 
разматраће се на стручној расправи, која ће се 
организовати у року од 30 дана од дана 
затварања јавног увида, на коју ће се позватии 
преставници носиоца припреме, носиоца 
израде и организација из члана 42 Закона о 
уређењу простора и грађењу, те чланови 
Савјета за праћење израде плана. 
 

IX 
 
 Носилац припреме објавиће јавни 
позив за стручну расправу у најмање једном 
дневном листу доступном на територији цијеле 
Републике три дана прије и на дан одржавања 
расправе, на којој могу да присуствују сва 
заинтересована лица. 

 
X 
 

 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од 
дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Лопаре". 
 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-108/14     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 12.11.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
                          
6. 
 На основу члана 30. и 72. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
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гласник РС", број: 101/04), 42/05 и 118/05 и 
98/13), члана 35. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број 
4/14), Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана 12.11.2014. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
o утврђивању нацрта  плана парцелације за 
потребе формирања привредног комплекса 

у функцији пољопривреде у Корају 
 
I 

 
 Утврђује се Нацрт Плана парцелације 
за потребе формирања привредног комплекса 
у функцији пољопривреде у Корају, општина 
Лопаре на земљишту к.ч. бр. 1779 и дијелове 
катастарских парцела к.ч.бр.1778/1, 
к.ч.бр.1778/2, к.ч.бр.1781 и к.ч.бр.1002 К.О. 
Корај, урађен од стране носиоца израде плана 
ДОО „Завод за урбанизам и пројектовање“ 
Бијељина, јул 2014.године.  
 

II 
 
  Утврђени Нацрт Плана парцелације 
проширења гробља у Пиперима садржи 
текстуални и графички дио: 
 Текстуални дио Нацрта Плана 
парцелације за потребе формирања 
привредног комплекса у функцији 
пољопривреде у Корају на земљишту к.ч.бр. 
1779 и дијелове катастарских парцела 
к.ч.бр.1778/1, к.ч.бр.1778/2, к.ч.бр.1781/1 и 
к.ч.бр.1002 садржи дијелове и то:  
 
 А -  УВОДНИ ДИО 
 Б -  АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА  
                   ПРОСТОРНЕ ЦЈЕЛИНЕ ПЛАНА  
                   ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 Ц – ПРОБЛЕМИ И ЦИЉЕВИ  
                   ПРОСТОРНЕ ЦЈЕЛИНЕ ПЛАНА  
                   ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 Д – ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ  
                   ПРОСТОРНЕ ЦЈЕЛИНЕ ПЛАНА  
                   ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
 
 Графички дио Плана парцелације за 
потребе формирања привредног комплекса у 
функцији пољопривреде у Корају на земљишту 
к.ч.бр.1779 и дијелове катастарских парцела 
к.ч.бр.1778/1, к.ч.бр.1778/2, 1781/1 и к.ч. 
бр.1002 садржи графичке прилоге: 
 
             1. Копија катастарског плана                                               
1: 500 
             2. План организације задатог простора                              
1: 500 
 

III 
 

  Утврђени Нацрт Плана парцелације за 
потребе формирања привредног комплекса у 
функцији пољопривреде  у Кораку на 
земљишту к.ч.бр.1779 и дијелове кат парцела 
к.ч.бр.1778/1, к.ч.бр.1778/2, 1781/1 и 
к.ч.бр.1002, биће изложен на јавни увид у 
просторијама општинске управе општине 
Лопаре у трајању од 30 дана. 
 

IV 
 
 Носилац припреме плана, Одјељење 
за просторно уређење општинске управе 
општине Лопаре, обавијестиће јавност о 
мјесту, времену и начину излагања утврђеног  
Нацрта Плана парцелације путем огласа који 
ће се објавити у два срества јавног 
информисања у два срества јавног 
информисања најмање три пута, стим да прву 
обавијест објави 15 дана прије почетка јавног 
увида , а друге двије два дана узастопно, 
непосредно пред почетак јавног увида. 
  

V 
 
 Oбавијест из предходног члана треба 
да садржи мјесто, датум, почетак и трајање 
јавног увида, те рок у коме се могу послати 
приједлози, примједбе и мишљења на 
утврђени нацрт документа. 
 

VI 
 

 Носилац припреме плана обавезан је 
да на лицу мјеста којем је изложен утврђени 
Нацрт Плана парцелације за потребе 
формирања привредног комплекса у функцији 
пољопривреде  у Корају на земљишту 
к.ч.бр.1779, и дијелове катастарских парцела 
к.ч.бр.1778/1, к.ч.бр.1778/2, к.ч.бр.1781/1 и 
к.ч.бр.1002 К.О. Корај,  обавијести јавност да 
се детаљније информише, објашњења и помоћ 
у формулисању примједби могу добити код 
носиоца припреме носиоца израде документа. 
 

VII 
 
 Примједбе, приједлози и мишљења на 
утврђени Нацрт документа уписују се у свеску 
са нумерисаним странама, која се налази у 
просторији у којој ће утврђени Нацрт бити 
изложен или се у писаној форми могу 
доставити носиоцу припреме, који је обавезан 
да их прослиједи носиоцу израде документа. 
 

VIII 
 
 Став носиоца израде плана о 
примједбама, приједлозима и мишљењима 
разматраће се на стручној расправи, која ће се 
организовати у року од 30 дана од дана 
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затварања јавног увида, на коју ће се позватии 
преставници носиоца припреме, носиоца 
израде и организација из члана 42 Закона о 
уређењу простора и грађењу, те чланови 
Савјета за праћење израде плана. 
 
 
 

IX 
 
 Носилац припреме објавиће јавни 
позив за стручну расправу у најмање једном 
дневном листу доступном на територији цијеле 
Републике три дана прије и на дан одржавања 
расправе, на којој могу да присуствују сва 
заинтересована лица. 

 
X 
 

 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од 
дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Лопаре". 
 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-109/14      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 12.11.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
7.   
            На основу члана  30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у 
вези са чланом 35. Статута општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број 
4/14), Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана 12.11.2014. године, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
О ПРОМЈЕНИ СТАТУСА ОДРЕЂЕНОГ 

ЗЕМЉИШТА 
 

I 
 

 Утврђује се да је изгубило статус 
непокретности у општој употреби земљиште 
означено као:      
             - к.ч. број: 915/28, у површини од 1024 
м2, уписаној у ПЛ број: 23, К.О. Лопаре град, на 
име друштвена својина  воде, а која одговара 
к.ч. бр. 165/9 уписаној у Зк. извадак, број: 547, 
К.О. Лабуцка на име Исказ I, некретнине које 
леже у подручју горње општине а броје се у 
јавно добро, 

             - к.ч. број: 165/7, у површини од 2031 
м2, уписаној у Зк. извадак, број: 547, К.О. 
Лабуцка на име Исказ I, некретнине које леже у 
подручју горње општине а броје се у јавно 
добро и  
              - к.ч. број: 165/8, у површини од 1005 
м2, уписаној у Зк. извадак, број: 547, К.О. 
Лабуцка на име Исказ I, некретнине које леже у 
подручју горње општине, а броје се у јавно 
добро. 
 

II 
 

    Некретнина из тачке I ове Одлуке 
укњижиће се у катастарској евиденцији и 
земљишним књигама на име општине Лопаре 
са дијелом 1/1. 
 

III 
 
              Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Лопаре''. 

 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-113/14      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 12.11.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
                                                                     
8. 
           На основу члана 30. и члана 72. став 2. 
Закона о локалној самоуправи (,,Службени 
гласник Републике Српске број 101/04,42/05, 
118/05, 98/13), и члана 35. Статута општине 
Лопаре (,,Службени гласник општине Лопаре“ 
број 4/14), Скупштина општине Лопаре на 
сједници одржаној дана 12.11.2014. године,             
д о н о с и: 

 
О Д Л У К У 

о ослобађању плаћања закупнине за 
кориштење пољопривредног земљишта 

 у власништву општине Лопаре за 
2013/2014. годину 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком се ослобађају плаћања 

закупнине за кориштење пољопривредног 
земљишта  пољопривредни произвођачи на 
територији општине Лопаре који су услед 
последица елементарне непогоде која је 
погодила општину Лопаре (мај и август 2014. 
године), претрпили велике штете на свим 
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ратарским културама, те воћу и поврћу, а који 
су уведени у Јединствени регистар штета 
Републике Српске.  

 
Члан 2. 

 
Одлуком о привременом давању 

пољопривредног земљишта у закуп број 01/1-
022-1/77 од 25.11.2010. године и Jавним 
огласом о привременом давању 
пољопривредног земљишта у закуп број: 02/1-
014-97 од 05.11.2012. године, пољопривредни 
произвођачи који су  закључили Уговор о 
закупу пољопривредног земљишта са 
општином Лопаре, ослобађају се плаћања 
закупнине за кориштење пољопривредног 
земљишта за 2013/14. годину, а исти су 
уписани у Јединствени регистар штета 
Републике Српске. 

 
Члан 3. 

 
Ова Oдлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана  објављивања у ,,Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 
 
 

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

 
 

Број: 01/1-022-1-114/14      ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 12.11.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

           Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________                                                                    
 
9.                                                                                                               
 На основу члана 30. и 72. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број: 101/04), 42/05 и 118/05 и 
98/13), члана 35. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број 
4/14), Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана 12.11.2014. године, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању – Стручног мишљења - 
урбанистичко-техничких услова 

 
I 

 
 Прихвата се Стручно мишљење и 
урбанистичко-технички услови број: 407/14 од 
24.10.2014. године посједника Давидовић 
Драгана, из Мачковца, за изградњу 
индивидуалног стамбеног објекта у Лопарама 
на земљишту к.ч. број:609/3, зв. "Лука", 
уписане К.О. Лопаре град, а који су урађени од 
стране ЈП “Дирекције за изградњу и развој 
града” Бијељина. 

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

 
II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од 
дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Лопаре". 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-110/14      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 12.11.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
10.                             
 На основу члана 30. и 72. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 35. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број: 
4/14), Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана 12.11.2014. године, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању – Стручног мишљења - 
урбанистичко-техничких услова 

 
I 

 
 Прихвата се Стручно мишљење - 
урбанистичко технички услови број: 465/11 од 
14.09.2012. године за докуп дијела градског 
грађевинског земљишта и комплетирање 
грађевинске парцеле, Митровић Благоја и 
Симуне, за изграђени породични стамбени 
објекат у Лопарама на земљишту к.ч. број: 
528/2 зв. "Лопаре", уписане К.О. Лопаре град, 
(докуп – дио к.ч. бр. 528/1), а који су урађени 
од стране ЈП “Дирекције за изградњу и развој 
града” Бијељина. 
 Са наведеним Урбанистичко-техничким 
условима накнадно ће се извршити 
усклађивање Регулационог плана града 
Лопаре. 

 
II 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-112/14     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 12.11.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________
                            
11. 
 На основу члана 30. и 72. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), члана 35. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број 
4/14), Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана  12.11.2014. године, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању –  Стручног мишљења 

 
I 

 
 Прихвата се стручно мишљење 
број:71/14  од 10.11.2014. године инвеститора 
Радић Ристе, из Лопара, о могућностима 
покретања скупштинског поступка за измјену и 
допуну Регулационог плана Лопаре, на 
парцели дио к.ч. број:713/1, зв. "Пауља", 
уписане К.О. Лопаре град, а који су урађени од 
стране ДОО „Завод за урбанизам и 
пројектовање“ Бијељина 

  
  II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од 
дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Лопаре". 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-115/14       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 12.11.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
               
12. 
              На основу члана 16. став 1. и 6. 
Закона о систему јавних служби ("Службени 
гласник РС", број: 68/07 и 109/12), члана 4. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске ("Службени 
гласник РС", број: 41/03), члана 35. Статута 
општине Лопаре ("Службени гласник општине 
Лопаре", број: 4/14), Скупштина општине 

Лопаре на сједници одржаној дана 12.11.2014. 
године,  д о н о с и 
 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрјешењу члана Управног одбора у  

 ЈЗУ Дом здравља  „Лопаре“  Лопаре 
 

I 
 
 ЗОРИЦА ТРИШИЋ из Подгоре, 
разрјешава се дужности члана  Управног 
одбора  у ЈЗУ Дом здравља „Лопаре“ Лопаре, 
на коју је именована Рјешењем Скупштине 
општине Лопаре број: 01/1-022-1-65/13 од 
22.03.2013. године,  због поднешене оставке.
  

II 
 

 Ово Рјешење ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у  "Службеном 
гласнику општине Лопаре". 
 
 

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

 
 

Број:01/1-022-1-102/14        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 12.11.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
13.                    
              На основу члана 31. Закона о 
буџетском систему Републике Српске 
(''Службени гласник РС'', број: 121/12), члана 
30. став 1. алинеја 3. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 
члана 35. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 4/14), уз 
претходно прибављену сагласност 
Министарства финансија РС број: 06.04/400-
1093-1/14 од 07.11.2014. године, Скупштина 
општине Лопаре на сједници одржаној дана 
12.11.2014. године, д о н о с и 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању нацрта  Буџета општине Лопаре 

за 2015. годину 
 

Члан 1. 
 
              Усваја се нацрт  Буџета  општине 
Лопаре за 2015. годину у износу од 
4.520.000,00 КМ. 
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Члан 2. 
 

             Нацрт Буџета из члана 1. је саставни 
дио овог Закључка. 

 
Члан 3. 

 
              Овај Закључак  ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 
 
 

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

 
 

Број: 01/1-022-1-103/14       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 12.11.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
14.                                                                                                                       
 На основу члана 30. и 72. став 2. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број: 101/04), 42/05 и 118/05 и 
98/13), члана 35. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број 
4/14), Скупштина општине Лопаре на сједници 
одржаној дана 12.11.2014. године, д о н о с и 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о прихватању исправке  Урбанистичко-

техничких услова са резервом 
 

I 
 
 Прихвата се исправка урбанистичко-
техничких услова број: 152/14 измјена од 
03.11.2014. године инвеститора Алексић Симе, 
из Лопара, за доградњу пословног објекта у 
Лопарама на земљишту к.ч. број: 528/10, зв. 
"Подкућница", уписано у К.О. Лопаре град, а 
који су урађени од стране ЈП “Дирекције за 
изградњу и развој града” Бијељина. Доградња 
наведеног објекта мора бити у границама 
грађевинске парцеле. 
 Са наведеном измјеном Стручног 
мишљења и урбанистичко-техничким условима 
накнадно ће се извршити усклађивање 
Регулационог плана града Лопаре. 

 
II 
 

 Овај Закључак  ступа на снагу 8 дана 
од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Лопаре". 
 
 
 
 

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

 
 

Број:  01/1-022-1-111/14    ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 12.11.2014.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                          
                                                                                   

15. 
 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 01/1-022-1-116/14 
Датум; 12.11.2014. године 

   
 

   
   
   
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ПРОГРАМ  
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ зa 2015. годину  
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О П И С   Програм 2015. 

   

 РАСХОДИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ  

      

1. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ  

      
1.1. ЧИШЋЕЊЕ И ОДВОЗ МИЈЕШАНОГ ОТПАДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА  

   
1.1.1. Ручно чишћење јавних саобраћајних површина (градске улице, тротоари, пјешачке 

стазе, мостови, јавна паркиралишта и др.). Ручно чишћење обухвата прикупљање 
отпада и метење са саобраћајних површина, пражњење уличних корпи за отпатке, 
скидање плаката, и др.  5.250,00 КМ 

   
1.1.2. Прикупљање отпада са уређених и неуређених јавних зелених површина (уз 

саобраћајнице, ријеке, потоке, отворене канале итд.).   1.500,00 КМ 
   

1.1.3. Сакупљање лишћа са уређених и неуређених јавних  зелених површина (уз 
саобраћајнице, тротоаре и др.). 1.250,00 КМ 

   
1.1.4. Прикупљање отпада и ванредно чишћење јавних површина после повећаног обима 

кориштења јавних површина, елементарних непогода и сл. 5.520,00 КМ 
   

1.1.5. Утовар и одвоз на регионалну депонију  прикупљеног отпада и лишћа са јавних 
површина.   1.678,38 КМ 

   
1.1.6. Утовар и одвоз мјешаног отпада прикупљеног у прољетној акцији чишћења Лопара. 837,38 КМ 

   

 Укупно 1.1.: 16.035,76 КМ 

      
1.2. ПРАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОДЊУ  

   
1.2.1. Редовно прање главне улице у Лопарама, као и тротоара поред исте. 5.400,00 КМ 

   
1.2.2. Ванредно прање саобраћајних површина (послије временских непогода, повећаног 

обима кориштења и др). 1.800,00 КМ 
   

1.2.3. Чишћење и пропирање уличних сливника, оборинске канализације и других одводних 
објеката. 230,85 КМ 

   
1.2.4. Хитне интервенције на објектима за одводњу. 4.000,00 КМ 

   

 Укупно 1.2.: 11.430,85 КМ 

      

 УКУПНО 1.: 27.466,61 КМ 

      
2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  

      
2.1. Одравање, санација и  садња дрвећа у дрворедима, парковима и насељима  

   
2.1.1. Одржавање  дрвећа у дрворедима, парковима, насељима и другим јавним просторима 

(орезивање, сјеча, уклањање изданака, вађење пањева, окопавање, прихрана, 
залијевање и др.).    1.000,90 КМ 

   

 УКУПНО 2.1.: 1.000,90 КМ 
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2.2. Реконструкција оштећених и уништених травњака у насељима, парковима и 
зеленим острвима уз саобраћајнице  

   
2.2.1. Дјелимична обнова травњака.  665,50 КМ 

   
2.2.2. Потпуна реконструкција и обнова травњака. 675,00 КМ 

   

 УКУПНО 2.2.: 1.340,50 КМ 

      
2.3. Редовно кошење уређених зелених површина уз саобраћајнице и неуређених 

површина  
   

2.3.1. Кошење травњака у насељу Лопаре  два до четири пута годишње. 4.320,00 КМ 
   

2.3.2. Кошење неуређених јавних површина-коровишта. 2.592,00 КМ 
   

 УКУПНО 2.3.: 6.912,00 КМ 

      
2.4. Одржавање, занављање и садња живе ограде, украсног грмља, ружичњака и 

сезонског цвијећа   
   

2.4.1. Занављање и орезивање живе ограде. 1.200,00 КМ 
   

 УКУПНО 2.4.: 1.200,00 КМ 

      
2.5. Остали радови  

   
2.5.1. Кошење и уништавање коровишта од амброзије. 1.080,00 КМ 

   
2.5.2. Послови по налозима комуналне полиције и у току разних манифестације. 1.000,00 КМ 

   

 УКУПНО 2.5.: 2.080,00 КМ 

      

 УКУПНО 2.: 12.533,40 КМ 

      
3. КОМУНАЛНА ОПРЕМА  

   
3.7. Текуће одржавање и чишћење јавних извора воде (бунари, чесме, зденци и др.), као и 

контрола квалитета воде за пиће. 3.605,00 КМ 
      

 УКУПНО 3.: 3.605,00 КМ 

      
4. УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ  

   
4.1. Утрошак електричне енергије за постојећу јавну расвјету. 30.000,00 КМ 

   
4.2. Редовно одржавање (замјена сијалица, пригушница, упаљача, грла, осигурача, 

тражење мјеста квара и отклањање квара, фарбање стубова, замјена уништених 
стубова и свјетиљки у  саобраћајним незгодама, монтажа и демонтажа новогодишње 
расвјете) и санација мањег обима постојеће расвјете (замјена дотрајалих стубова и 
свјетиљки, мјерних ормана итд.). 1.000,00 КМ 

      

 УКУПНО 4.: 31.000,00 КМ 
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5. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ   

      
5.1. Одржавање асфалтних саобраћајница  

   
5.1.1. Санација ударних рупа асфалт-бетоном и битошљунком дебљине 4 , 7 и 10 цм са 

припремним радовима (опсјецање , штемање асфалта, одвоз оштећеног асфалта, 
одвоз оштећеног асфалта на депонију и издизање постојећих ивичњака)и осталим 
предрадњама. 2.500,00 КМ 

   
5.1.2. Набавка транспорт и уградња каменог агрегата за санацију доњег носећег слоја. 1.300,00 КМ 

   

 УКУПНО 5.1.: 3.800,00 КМ 

      
5.2. Одржавање макадамских саобраћајница  

   
5.2.1. Санација макадамског коловоза са планирањем и ваљањем постојеће подлоге те 

набавка и уградња каменог материјала са ваљањем до потребне збијености. 90.000,00 КМ 
   

 УКУПНО 5.2.: 90.000,00 КМ 

      
5.3. Одржавање комуналне инфраструктуре  

   
5.3.1. Санација и реконструкција водозахватних објеката за потребе водоводних мрежа у 

насељима (бране, каптаже и сл.). 20.000,00 КМ 
   

5.3.2. Санација доводних водова воде са водозахвата до водоводне мреже. 15.000,00 КМ 
   

5.3.3. Санација објеката за одводњу (сливници, пропусти, одводни каналаи, каналске 
решетке и шахтови), као и саме канализационе мреже.  3.595,00 КМ 

      

 УКУПНО 5.3.: 38.595,00 КМ 

      

 УКУПНО 5.: 132.395,00 КМ 

      
6. ЗИМСКА СЛУЖБА  

   
6.1. Одржавање проходности у зимским условима градских саобраћајница, мостова, 

паркинг простора и тротоара. 6.000,00 КМ 
   

6.2. Одржавање проходности локалних и дијела некатегорисаних путева (подручје 
обухвата 120 км локалних и 50 км некатегорисаних путева). 7.000,00 КМ 

      

 УКУПНО 6.: 13.000,00 КМ 

      
7. ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА  

   
7.1. Заједница етажних власника 10.000,00 КМ 

      

 УКУПНО 7.: 10.000,00 КМ 
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 РЕКАПИТУЛАЦИЈА :   
     

1. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ 27.466,61 КМ 

2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 12.533,40 КМ 

3. КОМУНАЛНА ОПРЕМА 3.605,00 КМ 

4. УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ 31.000,00 КМ 

5. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  132.395,00 КМ 

6. ЗИМСКА СЛУЖБА 13.000,00 КМ 

7. ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 10.000,00 КМ 

   

 У К У П Н О (1. до 7.) 230.000,00 КМ 

   
   
   
                                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК СО-е ЛОПАРЕ 
   
                                                                                                              Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
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