
 
                                                                          
                                                                                   

                                        

 

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЛОПАРЕ 
Тел/Факс:055/650-304 

е-mail: lopareso@teol.net 

ГОДИНА 
2017. 

 
Број: 13/17 

    22.11.2017. 

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

 
1. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16) и члана 36. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 6/17), Скупштина општине 
Лопаре на 11.  сједници, одржаној дана 
17.11.2017. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о престанку права кориштења на 

непокретностима  
 

Члан 1.  
 

 Престаје право кориштења утврђено у 
корист средњошколског центра ''Вук Караџић'' 
Лопаре, на непокретностима означеним као: 

- к.п. 686/5 звана ''Лука'', двориште у 
површини од 3129 м

2 уписана у 
Посједовни лист број 8  КО Лопаре 
град, на којој је средњошколски центар 
''Вук Караџић'' Лопаре уписан као 
посједник у дијелу 1/1.  

- к.п. 688/3 звана ''Лука'', шума 3. класе у 
површини од 737 м

2 уписана у 
Посједовни лист број 8  КО Лопаре 
град, на којој је средњошколски центар 
''Вук Караџић'' Лопаре уписан као 
посједник у дијелу 1/1.  

 Предметне непокретности су у 
земљишнокњижној евиденцији означене као 
к.п. број 167/1 СП  уписане у земљишнокњижни 
извадак број 525 КО Лабуцка, као друштвена 

својина  и уписаним правом кориштења у ''Ц'' 
листу на име Центар за усмјерено образовање 
Лопаре. 
 Предметне непокретности предста-
вљају неизграђено земљиште које није у 
функцији васпитно образовне дјелатности.  
 

Члан 2. 
 

 Право кориштења на непокретностима 
из члана 1. ове одлуке, биће избрисано у 
земљишнокњижној  евиденцији  Републичке 
управе за геодетске и имовинско-правне 
послове, Подручна јединица Лопаре, а у 
катастарској евиденцији предметна 
непокретност укњижиће се као посјед  општине 
Лопаре у дијелу 1/1. 
 

Члан 3. 
 

 Општина Лопаре је дужна користити, 
управљати и располагати непокретностима  из 
члана 1. ове одлуке у складу са Законом.  
 

Члан 4. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања 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: 01/1-022-1-112/17       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 17.11.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                              
                   Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
2. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16) и члана 36. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 6/17), Скупштина општине 
Лопаре на 11.  сједници, одржаној дана 
17.11.2017. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У  
о преузимању дуга 

 
Члан 1. 

 
 Општина Лопаре преузима дуг за 
испоручену електричну енергију, утврђен 
пресудом Окружног привредног  суда у 
Бијељини, број 59 0 Пс 028686 15 Пс од 
14.03.2016. године, који  ''Термоелектро'' д.о.о. 
Брчко дистрикт БиХ и ''Лигнум'' д.о.о. Лопаре 
имају према ЗЕДП ''Електро-Бијељина'', РЈ 
Електродистрибуција Угљевик у износу од 
8.116,45 КМ, законском затезном каматом од 
11.08.2015. године и трошковима поступка у 
износу од 400,00 КМ.  
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове одлуке и 
закључење уговора о преузимању дуга 
задружује  се начелник општине Лопаре.  

 
Члан 3. 

 
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: 01/1-022-1-113/17       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 17.11.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
 
 
 
 

3. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број: 97/16) и члана 36. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 6/17), Скупштина општине 
Лопаре на 11.  сједници, одржаној дана 
17.11.2017. године, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о прихватању  понуђених непокретности 
као поклона  од посједника  Шакотић 
Зденке, Крсмановић Мирјане и Тимотић 

Љиљане из Лопара 
 

Члан 1. 
 

 Општина Лопаре прихвата понуђене 
непокретности као поклон, без накнаде, 
означене као к.п. 574/3, њива 4. класе, звана 
''Пријашњица'' површине 221 м

2 и  
непокретности означене као к.п. 575/6, шума 3. 
класе, звана ''Пањик'' површине 134 м2,  обје 
уписане у посједовни лист број 432/4  КО 
Лопаре, на име посједника  Шакотић Зденке у 
дијелу 1/3, Крсмановић Мирјане у дијелу 1/3 и 
Тимотић Љиљане у дијелу 1/3.   
 

Члан 2. 
 

 По основу ове одлуке закључиће се 
уговор о поклону непокретности  из члана 1. 
ове одлуке. 

Уговор о поклону без терета и налога, 
закључиће се између Шакотић Зденке, 
Крсмановић Мирјане и Тимотић Љиљане из 
Лопара, као поклонодаваца и општине Лопаре, 
као поклонопримца, а који у име општине 
потписује Начелник општине Лопаре.  

 
Члан 3. 

 
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: 01/1-022-1-114/17      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 17.11.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________                                                                                     
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4.  
               На основу члана 348. став 3. тачка д) 
Закона о стварним правима (''Службени 
гласник Републике Српске'', број:124/08, 58/09, 
95/11 и 60/15), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник Републике 
Српске'', број:97/16) и члана 36. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', 6/17), Скупштина општине Лопаре, на 
11. сједници, одржаној дана 17.11.2017. 
године, д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о продаји, непосредном погодбом, градског 
грађевинског земљишта у својини општине 

 Лопаре 
 

Члан 1. 
 

               Продаје се, непосредном погодбом, 
неизграђено градско грађевинско земљиште, 
означено као кп.бр.338/17 површине 121 м2, 
уписано у посједовни лист број 212 КО Лопаре 
град, које по земљишнокњижним подацима 
одговара парцели означеној као к.п. бр. 326/15 
СП површине 121 м

2, уписана у 
земљишнокњижни извадак број 302 КО Лопаре 
град. 
 

Члан 2. 
 

               Земљиште из претходног члана, 
продаје се ради комплетирања грађевинске 
парцеле, непосредном погодбом Пекић (рођ. 
Ристић) Рујки из Лопара, по цијени од 18,00 
конвертибилних марака по квадратном метру, 
односно 2.178,00 КМ (словима: 
двијехиљадестотинуседамдесетосам) 
конвертибилних марака за предметно 
земљиште. 
 

Члан 3. 
 

               Овлашћује се начелник општине, да 
на основу ове одлуке и прибављеног 
мишљења Правобранилаштва Републике 
Српске, Сједиште замјеника у Бијељини, може 
код овлаштеног нотара закључити уговор о 
продаји земљишта описаног у члану 1. овог 
уговора.  
 

Члан 4. 
 

               Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у ''Службеном 
гласнику општине Лопаре''. 
 
  
 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-115/17     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 17.11.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
5.  
 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16), члана 36. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре на 11. 
сједници одржаној дана 17.11.2017. године,     
д о н о с и 
 

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

 
I 

 
 Прихвата се стручно мишљење - 
урбанистичко технички услови број:  УТУ-
481/17 од 31.10.2017. године Јовић Ђорђа  из 
Прибоја, за изграђени стамбено-пословни и 
помоћни објекат, у Прибоју-Џемат, на 
земљишту означеном као к.ч. 2031 К.О. Прибој, 
а који су урађени од стране ЈП “Дирекције за 
изградњу и развој града” Бијељина. 
 
 Са наведеним Стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима накнадно ће 
се извршити усклађивање Регулационог плана 
града Лопаре. 

 
II 
 

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

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

 
 
Број: 01/1-022-1-116/17     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 17.11.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
6. 
 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16), члана 36. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре на 11. 
сједници одржаној дана 17.11.2017. године,     
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д о н о с и 
 

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

 
I 

 
 Прихвата се стручно мишљење - 
урбанистичко технички услови број:  УТУ-
573/17 од 06.11.2017. године Јанковић 
Миодрага  из Лопара, за докуп градског 
грађевинског земљишта означеног као к.ч. 
556/1 и 555/5 К.О. Лопаре град, формирање 
нове грађевинске парцеле и изградњу 
помоћног објекта, а који су урађени од стране 
ЈП “Дирекције за изградњу и развој града” 
Бијељина. 
 
 Са наведеним Стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима накнадно ће 
се извршити усклађивање Регулационог плана 
града Лопаре. 

 
II 
 

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

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

 
 

Број: 01/1-022-1-117/17     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 17.11.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
7. 
              На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16), члана 36. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре на 11. 
сједници одржаној дана 17.11.2017. године,     
д о н о с и   
 

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

 
I 

 
 Прихвата се стручно мишљење - 
урбанистичко технички услови број:  УТУ-
566/17 од 06.11.2017. године Џувелековић 
Бојана и Џувелековић Младена, за изграђене 
пословне објекте у склопу пословно-
производног комплекса за прераду и 

складиштење воћа и поврћа у Бобетином 
Брду, на земљишту означеном као к.ч. 138 КО 
Бобетино Брдо  (у власништву подносиоца 
захтјева), а који су урађени од стране ЈП 
“Дирекције за изградњу и развој града” 
Бијељина. 
 
 Са наведеним Стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима накнадно ће 
се извршити усклађивање Регулационог плана 
града Лопаре. 

 
II 
 

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

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

 
 
Број: 01/1-022-1-118/17     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 17.11.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
8. 
           На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број: 
97/16), члана 36. Статута општине Лопаре 
("Службени гласник општине Лопаре", број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре на 11. 
сједници одржаној дана 17.11.2017. године,     
д о н о с и 
 

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

 
I 

 
 Прихвата се стручно мишљење - 
урбанистичко технички услови број:  УТУ-
528/17 од 13.11.2017. године Савић Ристе  из 
Лопара, за формирање нових грађевинских 
парцела на земљишту означеном као к.ч. 606/1 
К.О. Лопаре Град  , а који су урађени од стране 
ЈП “Дирекције за изградњу и развој града” 
Бијељина. 
 
 Са наведеним Стручним мишљењем и 
урбанистичко-техничким условима накнадно ће 
се извршити усклађивање Регулационог плана 
града Лопаре. 

 
II 
 

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

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

 
 

Број: 01/1-022-1-119/17     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 17.11.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
9. 

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и чланa 36. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 6/17),  Скупштина општине 
Лопаре на 11. сједници, одржаној дана 
17.11.2017. године,  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

о исправци грешке у рјешењу број: 08/2-475-
141 од 16.01.1992. године 

  
            У тексту рјешења Скупштине општине 
Лопаре, број: 08/2-475-141 од 16.01.1992. 
године, исправља се следећа грешка:  

- у ставу 1 диспозитива рјешења 
умјесто ријечи: ''дио к.ч. бр. 349/5 
неплодно зв. ''Лука'' у површини од 
18 м2 

која је у кат. операту СО-е 
Лопаре уписана у пос. листу бр. 
289/05 у к.о. Лопаре град на имену 
Скупштина општина Лопаре'', треба 
да стоји: ''парцела означена као к.ч. 
број: 348/17 уписана у посједовни 
лист број: 212 КО Лопаре град, а 
која по земљишнокњижним 
подацима одговара к.п. бр. 335/40 
СП површине 18 м

2 уписана у 
земљишнокњижни извадак број: 
325 КО Козјак, као својина општине 
Лопаре у дијелу 1/1''.  

            Овај закључак је саставни дио рјешења 
број: 08/2-475-141 од 16.01.1992. године. 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

Перо Савић, син Милорада из Лопара, 
обратио се Скупштини општине Лопаре, са 
захтјевом за исправку грешке у рјешењу 
Скупштине општине Лопаре, број: 08/2-475-141 
од 16.01.1992. године, којим му је уз накнаду 
додијељено грађевинско земљиште друштвене 
својине за градњу гараже у Лопарама. 
Захтјевом се тражи исправка грешке у рјешењу 
јер је погрешно наведен број парцеле, због 
чега се предметно рјешење не може књижити 
код надлежног органа за геодетске и 
имовинско-правне послове.  

На основу увида у документацију 
приложену уз захтјев, односно рјешење 
Републичке управе за геодетске и имовинско-
правне послове, Подручна јединица Лопаре 
број: 21.27/714.1-244/17 и копије 
земљишнокњижног изватка број: 325 КО 
Козјак,  те на основу увида у рјешење 
Скупштине општине Лопаре, број: 08/2-475-141 
од 16.01.1992. године, закључено је да је 
захтјев основан, те је одлучено као у 
диспозитиву.  

 
Против овог закључка није допуштена 

жалба. 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-120//17    ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 17.11.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ           
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
10.  

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и чланa 36. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 6/17),  Скупштина општине 
Лопаре на 11. сједници, одржаној дана 
17.11.2017. године,  д о н о с и 

 
ЗАКЉУЧАК 

о исправци грешке у рјешењу број: 475-08/2-
143 од 07.12.1989. године 

  
            У тексту рјешења Скупштине општине 
Лопаре, број: 475-08/2-143 од 07.12.1989. 
године,   исправља се следећа грешка:  

- у ставу 1 и ставу 2  диспозитива 
рјешења умјесто ријечи: ''дио к.ч. 
бр. 349/3, њива зв. ''Лука'' у 
површини од 18 м2 уписана у 
посједовном листу број: 289 у к.о. 
Лопаре град, а која одговара 
парцели старог катастарског плана 
дио к.ч. бр. 335/12 у површини од 
18 м2 која је уписана у зк. ул. бр. 
234 у к.о. Козјак'',   треба да стоји: 
''парцела   означена као к.п. бр. 
349/30, површине 18 м2, уписана у 
посједовни лист број: 212 КО 
Лопаре град на име Скупштине 
општине Лопаре, а што по 
земљишнокњижним подацима 
одговара парцели означеној као к.п. 
број: 335/38 СП у површини од 18 
м

2, уписаној у земљишнокњижни 
извадак број: 263 КО Козјак, као 
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својина општине Лопаре у дијелу 
1/1.  

            Овај закључак је саставни дио рјешења 
број: 475-08/2-143 од 07.12.1989. године. 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

Слободанка Ђурић, рођ. Савић, кћи 
Саве из Лопара, обратила се Скупштини 
општине Лопаре, са захтјевом за исправку 
грешке у рјешењу Скупштине општине Лопаре, 
број: 475-08/2-143 од 07.12.1989. године, којим 
јој је уз накнаду додијељено грађевинско 
земљиште друштвене својине за градњу 
гараже у Лопарама. Захтјевом се тражи 
исправка грешке у рјешењу јер је погрешно 
наведен број парцеле, због чега се предметно 
рјешење не може књижити код надлежног 
органа за геодетске и имовинско-правне 
послове.  

На основу увида у документацију 
приложену уз захтјев, закључено је да је 
захтјев основан, те је одлучено као у 
диспозитиву.  

 
Против овог закључка није допуштена 

жалба. 
 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-121/17      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 17.11.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ          
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
11. 

На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и чланa 36. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 6/17),  Скупштина општине 
Лопаре на 11. сједници, одржаној дана 
17.11.2017. године,  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
о исправци грешке у рјешењу број: 475-08/2-

69 од 07.12.1989. године 
  

            У тексту рјешења Скупштине општине 
Лопаре, број: 475-08/2-69 од 07.12.1989. 
године, исправља се следећа грешка:  

- у ставу 1 и ставу 2  диспозитива 
рјешења умјесто ријечи: ''дио к.ч. 
бр. 349/3, њива зв. ''Лука'' у 
површини од 18 м2 уписна у 
посједовном листу број: 289 у к.о. 
Лопаре град која одговара парцели 
старог катастарског плана дио к.ч. 

бр. 335/12 у површини од 18 м2 која 
је уписана у зк. ул. бр. 234 у к.о. 
Козјак'',   треба да стоји: ''парцела 
означена као к.п.  бр. 349/21 
површине 18 м

2 уписана у 
посједовни лист број 212 КО 
Лопаре град на име Скупштине 
општине Лопаре, а што по 
земљишној књизи одговара 
парцели означеној као к.п.  број 
335/38 СП у површини од 18 м2, 
уписанoj у земљишнокњижни 
извадак број 263 КО Козјак, као 
својина општине Лопаре у дијелу 
1/1.  

            Овај закључак је саставни дио рјешења 
број: 475-08/2-69 од 07.12.1989. године. 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

Рјешењем Скупштине општине Лопаре, 
број: 475-08/2-69 од 07.12.1989. године, Марку 
Прањићу из Лопара је уз накнаду додијељено 
грађевинско земљиште друштвене својине за 
градњу гараже у Лопарама.  На основу увида у 
предметно рјешење и катастарске и грунтoвне 
податке утврђено је да је у рјешењу погрешно 
наведен број парцеле, због чега се предметно 
рјешење не може књижити код надлежног 
органа за геодетске и имовинско-правне 
послове.  

На основу увида у документацију 
закључено је да је потребно исправити 
утврђену грешку у рјешењу, те је одлучено као 
у диспозитиву.  

 
Против овог закључка није допуштена 

жалба. 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-122/17      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 17.11.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
            Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
12. 
                   На основу члана 31. Закона о 
буџетском систему Републике Српске 
(''Службени гласник РС'', број: 121/12, 52/14, 
103/15 и 15/16), члана 39. став 2. тачка 3. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 97/16) и 
члана 36. Статута општине Лопаре (''Службени 
гласник општине Лопаре'', број: 6/17), уз 
претходно прибављену сагласност 
Министарства финансија РС број: 06.04/400-
1234-1/17 од 05.11.2017. године, Скупштина 
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општине Лопаре на 11.  сједници одржаној 
дана 17.11.2017. године, д о н о с и 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању нацрта Ребаланса буџета 

 општине Лопаре за 2017. годину 
 

Члан 1. 
 
                     Усваја се нацрт Ребаланса буџета  
општине Лопаре за 2017. годину у износу од 
6.729.000,00 КМ. 

 
Члан 2. 

 
                    Средства из претходног члана 
обезбјеђују се из укупних изворних прихода у 
износу од 5.059.500,00 КМ, примитака за 
нефинансијску имовину  у износу од 30.000,00 
КМ, грантови у износу од 150.000,00 КМ, 
текућих трансфера у износу од 287.525,00 КМ, 
примитци од финансијске имовине у износу од 
1.975,00 КМ и примитци од задуживања у 
износу од 1.200.000,00 КМ. 

 
Члан 3. 

 
                   Нацрт Ребаланса буџета из члана 
1. је саставни дио овог Закључка. 
 

Члан 4. 
 

                    Извршење нацрта Ребаланса 
буџета ближе ће се уредити Одлуком о 
извршењу  Буџета општине Лопаре за 2017. 
годину. 
 

Члан 5. 
 
                     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: 01/1-022-1-124/17      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 17.11.2017.     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, 52/14, 
103/15 и 15/16), члана 39. став 2. тачка 3. 
Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Српске'', број: 97/16) и 
члана 36. Статута општине Лопаре (''Службени 

гласник општине Лопаре'', број: 6/17), уз 
претходно прибављену сагласност 
Министарства финансија РС број: 06.04/400-
1235-1/17 oд 14.11.2017. године, Скупштина 
општине Лопаре на 11. сједници одржаној дана 
17.11.2017. године, д о н о с и 
 
 

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

општине Лопаре за 2018. годину 
 

Члан 1. 
 
                Усваја се нацрт  Буџета  општине 
Лопаре за 2018. годину у износу од 
5.580.000,00 КМ. 
 

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: 01/1-022-1-125/17      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 17.11.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
 
14.                                                                                       

На основу члана 81. став 2. под б) 
Закона о заштити од пожара („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 71/12), члана 
39. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и 
члана 36. Статута општине Лопаре („Службени 
гласник општине Лопаре“, број: 6/17),  
Скупштина општине Лопаре на 11. сједници 
одржаној дана 17.11.2017. године, донијела је  
 

П Л А Н  
намјенског утрошка средстава 

прикупљених по основу накнада  за 
реализацију пројеката техничког опремања 
Територијалне ватрогасне јединице за 

2017. годину 
 
I 
 

 Овим Планом уређује се питање 
утрошка средстава прикупљених  по основу 
накнада за реализацију пројеката техничког 
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опремања Територијалне ватрогасне  јединице 
у 2017. години, и то: оквирна висина средстава 
која се очекују по овом основу, пројекти у које 
ће та средства бити пласирана, износ 
средстава по пројектима, органи надлежни за 
провођење поступка у циљу реализације 
пројеката и рок за њихово провођење. 
 

II 
 

 Планирана средства по основу накнада 
за реализацију пројеката техничког опремања 
Територијалне ватрогасне  јединице  у  2017. 
години  износе  8.500,00 КМ.  
 

III 
 

 Приходи прикупљени по основу 
накнада за реализацију пројеката техничког 
опремања Територијалне ватрогасне јединице 
у Буџету општине Лопаре у 2017. години 
намјенски ће се користити за: 

 
             1. Суфинансирање набавке навалног 
ватрогасног возила у износу од 8.500,00 КМ. 
 
            Утрошак средстава из предходног става 
планиран је у Буџету општине Лопаре за 2017. 
годину,  на економском коду 511 000 за 
потрошачку јединицу 0125 – Територијална 
ватрогасна јединица. 
  

IV 
 

 Начелник општине  Лопаре и надлежно 
одјељење  ће у складу са Законом о јавним 
набавкама  и другим подзаконским  актима 
општине Лопаре и Ватрогасног савеза 
Републике Српске, провести поступак јавне 
набавке у циљу реализације пројеката из тачке 
III овог Плана.  

Координацију и праћење провођења 
овог Плана и намјенски утрошак средстава од 
накнада за реализацију пројеката техничког 
опремања ватрогасних јединица, прате 
Министарство унутрашњих послова и 
Министарство финансија Републике Српске. 
 

V 
 

 Рок за провођење пројеката из овог 
Плана  је 31.12.2017. године. 
 

VI 
 

 Одјељење за финансије је дужно да 
заједно са Територијалном ватрогасном 
јединицом изради годишњи извјештај о 
реализацији средстава за техничко опремање 
Територијалне  ватрогасне јединице и 
извјештај достави Влади Републике Српске, 

најкасније до 15. јануара наредне године. 
 

VII 
 

 Овај План  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: 01/1-022-1-123/17     ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 17.11.2017.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
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