
 
                                                                          
                                                                                   

                                        

 

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ЛОПАРЕ 
Тел/Факс:055/650-304 

е-mail: lopareso@teol.net 

ГОДИНА 
2018. 

 
Број: 2/18 

    20.02.2018. 

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), члана 36. 
Закона о апотекарској дјелатности (“Службени 
гласник Републике Српске”, број: 119/08 и 
1/12), члана 36. Статута општине Лопаре 
(“Службени гласник општине Лопаре”, број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре на 13. 
сједници одржаној дана 16.02.2018. године, 
донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У  
 

I 
               Задужује се начелник општине 
Лопаре да, у складу са законом, покрене 
поступак и објави јавни позив за проналазак 
стратешког партнера који би преузео постојећa 
права и обавезе ЈЗУ Апотека “Лопаре” Лопаре, 
запослене у овој здравственој установи и 
обезбиједио редовно снабдијевање 
лијековима становништва општине Лопаре, а 
што ће све бити детаљно и прецизно 
дефинисано у јавном позиву; укључујући и 
издавање у дугорочни закуп простора које 
користи ова здравствена установа, а све у 
циљу превазилажења проблема који су 
настали у редовном пословању ЈЗУ Апотека 
''Лопаре'' Лопаре. 
 

II 
               У случају успјеха Јавног позива и 
избора стратешког партнера из тачке I овог 

Закључка, претходну сагласност на приједлог 
Уговора о пословно-техничкој сарадњи између 
општине Лопаре, ЈЗУ Апотека “Лопаре” Лопаре 
и изабраног стратешког партнера, даје 
Скупштина општине Лопаре по претходно 
прибављеном мишљењу Правобранилаштва 
Републике Српске, Сједиште Замјеника у 
Бијељини. 
 

III 
               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: 01/1-022-1-1/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.02.2018.     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 чланa 36. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 6/17),  Скупштина општине 
Лопаре, на сједници одржаној дана 16.02.2018. 
године,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава   



Страна 2                            Службени гласник општине Лопаре – број 2.                   20.02.2018. 
 

I 
 

Одобравају се новчана средства за 
изградњу локалног пута са спојним путем  кроз 
насеље Мртвица, општина Лопаре. 
 

II 
 

Средства из претходног члана биће 
обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 
2018. годину, са позиције 511100 -  ''Подршка 
пројектима капиталних инвестиција'', у износу 
од 45.000,00 КМ.  
 

 III 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
начелник општине Лопаре и  одјељење за 
финансије општине Лопаре.  

 
IV 
 

            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: 01/1-022-1-2/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.02.2018.     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 чланa 36. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 6/17),  Скупштина општине 
Лопаре, на сједници одржаној дана 16.02.2018. 
године,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава   

 
I 
 

Одобравају се новчана средства за 
изградњу секундарног локалног пута  у  
насељу Бобетино Брдо, општина Лопаре. 
 

II 
 

Средства из претходног члана биће 
обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 
2018. годину, са позиције 511100 -  ''Подршка 
пројектима капиталних инвестиција'', у износу 
од 35.000,00 КМ.  

 
 

 III 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
начелник општине Лопаре и  одјељење за 
финансије општине Лопаре.  

 
IV 
 

            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: 01/1-022-1-3/18        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.02.2018.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________
4. 

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 сједници одржаној дана 16.02.2018. 
године,  д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава   

 
I 
 

Одобравају се новчана средства за 
изградњу локалног пута  ''Вукосавци – 
Ћатиновача'', општина Лопаре. 
 

II 
 

Средства из претходног члана биће 
обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 
2018. годину, са позиције 511100 -  ''Подршка 
пројектима капиталних инвестиција'', у износу 
од 45.000,00 КМ.  
 

 III 
 

За реализацију ове Одлуке задужује се 
начелник општине Лопаре и  одјељење за 
финансије општине Лопаре.  

 
IV 
 

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



Страна 3                            Службени гласник општине Лопаре – број 2.                   20.02.2018. 
 

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

 
 
Број: 01/1-022-1-4/18        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.02.2018.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________
5. 
             На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) у вези са чланом 64. став 
4. Правилника о рачуноводству, рачуново-
дственим политикама и рачуноводственим 
процјенама за буџетске кориснике у Републици 
Српској („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 127/11) и чланa 36. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 6/17),  Скупштина општине 
Лопаре, на 13. сједници одржаној дана 
16.02.2018. године,  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о отпису потраживања и обавеза   

 
I 
 

            Овом одлуком одобрава се отпис 
ненаплативих потраживања и обавеза 
општине Лопаре према буџетским 
корисницима, запосленим и добављачима, 
закључно са 31.12.2017. године.  
 

II 
 

             Овлашћује се начелник општине да  на 
основу ове одлуке може извршити појединачни 
отпис потраживања и обавеза, након чега ће 
се потраживања и обавезе искњижити из 
књиговодствене евиденције.  
 

 III 
 

За реализацију ове oдлуке задужује се 
начелник општине Лопаре.  

 
IV 
 

            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: 01/1-022-1-5/18        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.02.2018.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 

6. 
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 сједници одржаној дана 16.02.2018. 
године,  д о н о с и 
 

ЗАКЉУЧАК 
о исправци грешке у рјешењу број:475-

04/12-4 од 26.02.1986. године 
  

У тексту рјешења Скупштине општине 
Лопаре, број: 475-04/12-4 од 26.02.1986. 
године,   исправља се следећа грешка:  

- у ставу 1 диспозитива рјешења 
умјесто ријечи: ''- к.ч. бр.556/5, 
двориште зв. ''Центар'' у површини 
од 18 м2 уписано у пл. бр.  212/01 
К.О. Лопаре град,  која је услед 
новог снимања 
аерофотогеометријом настала од 
парцеле из старо кат. плана к.ч. бр. 
354/1 двориште зв. ''Центар'' у 
површини од 18 м2, уписано у зк.ул. 
бр. 47 К.О. Козјак'', треба  да 
стоји:''- к.ч. бр. 556/10 у поршини  
од 18 м2 уписана у Посједовни лист 
број 212 КО Лопаре град, на име 
Скупштине општине Лопаре у 
дијелу 1/1, а која по земљишној 
књизи одговара парцели означеној 
као к.ч. бр. 77/9 у површини од 18 
м

2 уписаној у земљишнокњижни 
извадак број 683 К.О. Лабуцка, као 
својина општине у дијелу 1/1''. 

Овај закључак је саставни дио рјешења 
број: 475-04/12-4 од 26.02.1986. године. 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

Рјешењем Скупштине општине Лопаре, 
број: 475-04/12-4 од 26.02.1986. године, 
Вујадину Крстићу  из Лопара је уз накнаду 
додијељено грађевинско земљиште друштвене 
својине за градњу гараже у Лопарама.  На 
основу увида у предметно рјешење и 
катастарске и грунтовне 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. 
 



Страна 4                            Службени гласник општине Лопаре – број 2.                   20.02.2018. 
 

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

 
 

Број: 01/1-022-1-6/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.02.2018.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________
7.            
               На основу члана 39 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
97/16) и члана 36. Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре на 13. 
редовној сједници одржаној дана 16.02.2018. 
године, д о н о с и  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу представника општине 
Лопаре у Скупштини ЈП Регионална 
депонија„ЕКО – ДЕП“ Бијељина 

 
I 

 
               ЖЕЉКО ТЕШИЋ, дипломирани 
правник из Лопара, због истека мандата на који 
је именован, разрјешава се дужности 
представника општине Лопаре у  Скупштини 
ЈП Регионална депонија „ЕКО-ДЕП“ Бијељина. 

 
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: 01/1-022-1-7/18           ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 16.02.2018.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
8. 
               На основу члана 39 Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 
97/16) и члана 36. Статута општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре на 13. 
редовној сједници одржаној дана 16.02.2018. 
године, д о н о с и  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању представника општине 
Лопаре у Скупштини ЈП Регионална 
депонија „ЕКО – ДЕП“ Бијељина 

 

I 
 
               ЖЕЉКО ТЕШИЋ, дипломирани 
правник из Лопара,  именује се за 
представника општине Лопаре у  Скупштини 
ЈП Регионална депонија „ЕКО-ДЕП“ Бијељина. 

 
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: 01/1-022-1-8/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 16.02.2018.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
9. 
            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 13. 
сједници одржаној дана 16.02.2018. 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-
625/17 од 17.01.2018. године Д.О.О. “САС“ 
ПРИБОЈ, за постављање надземног 
резервоара и апарата за ТНГ у склопу 
постојеће бензинске пумпе у Лопарама, на 
земљишту означеном као к.ч.675/2 и 676/3 КО 
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 
општине Лопаре". 
 
 
 



Страна 5                            Службени гласник општине Лопаре – број 2.                   20.02.2018. 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

 
Број: 01/1-022-1-9/18       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.02.2018.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
10. 
 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 13. 
сједници одржаној дана 16.02.2018. 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-
581/17 од 18.01.2018. године „ЂОКИЋ-МЕТАЛ“ 
д.о.о. Лопаре, за изградњу пословног објекта-
хале у Мачковцу, на земљишту означеном као 
к.ч. 10 КО 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 
општине Лопаре". 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

 
Број: 01/1-022-1-10/18       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.02.2018.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
11. 
 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 13. 
сједници одржаној дана 16.02.2018. 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-
629/17 од 22.01.2018. године МЕЏЛИС 
ИСЛАМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Челић, за изграђени 
вјерски објекат у Корају, на земљишту 
означеном као к.ч. 1482/5 КО Корај 1, 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 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

 
Број: 01/1-022-1-11/18        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.02.2018.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________
12. 
 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 13. 
сједници одржаној дана 16.02.2018. 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-
611/17 од 18.01.2018. године Максимовић 
Жарке из Лопара за докуп дијела градског 
грађевинског земљишта означеног као дио к.ч. 
526/1 и дио к.ч. 525/1 К.О. Лопаре Град и 
формирање нове грађевинске парцеле, а који 
су урађени од стране ЈП “Дирекције за 
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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 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

 
Број: 01/1-022-1-12/18        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.02.2018.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
13. 
             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 13. сједници одржаној дана 
16.02.2018. године,  д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о реализацији пројекта изградње 

заобилазнице у Лопарама 
 
I 
 

Овом одлуком утврђују се општи 
услови за реализацију пројекта изградње 
заобилазнице у насељу Лопаре.  
 

II 
 

Заобилазница, као дио регионалог пута 
Р-458, ће бити изграђена ускладу са 
урбанистичко-техничким условима, односно 
регулационим планом за насеље Лопаре. 
 

 III 
 

Овлашћује се начелник општине 
Лопаре, да на основу ове одлуке може 
предузимати све потребне активности које се 
тичу рјешавања имовинско-правних односа, 
закључења уговора о извођењу радова и свих 
других питања која се односе на  реализацију 
пројекта заобиланице у Лопарама.  

 
 

IV 
 

            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: 01/1-022-1-13/18        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.02.2018.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
            Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
14. 
РЕПУБЛИКА СРПСКА     
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
Број: 01/1-022-1-14/18 
Датум: 16.02.2018. године  
 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске, бр. 97/16), члана 13. Закона о 
приватизацији државних станова (Службени 
гласник Републике Српске, број: 118/11, 67/13 
и 60/15), члана 36. Статута општине Лопаре 
(Службени гласник општине Лопаре, бр. 6/17) и 
члана 5. Одлуке о становима у својини 
општине Лопаре, Скупштина општине Лопаре,  
на 13. сједници, одржаној 16.02.2018. године, д 
о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о додјели стана 

 
1. Слободану Митровићу, из Лопара,  

додјељује се  стан као посебан дио 
стамбене зграде, површине 43,78 м2, 
улаз 1, спрат 3,  стан број 14, у улици 
Треће мајевичке бригаде бр. 42.  у 
Лопарама изграђеној на к.ч. број 347/8 
уписаној у посједовни лист бр. 709 КО 
Лопаре град, са правом својине 
општине Лопаре у дијелу 1/1, уписаном 
у лист бр. 656 Књиге уложених уговора 
о откупу станова и стамбених зграда у 
катастарској општини Лопаре град.  

2. На основу овог рјешења биће закључен 
уговор о  закупу, након чега ће се 
одобрити откуп стана описаног у 
претходном ставу.  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у 
''Службеном гласнику општине 
Лопаре''.  
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О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 
 Општина Лопаре је у циљу стамбеног 
збрињавања категорија избјеглих и расељених 
лица, и  породица погинулих бораца и ратних 
војних инвалида, као инвеститор приступила 
изградњи дијела стамбене зграде у улици 
Треће мајевичке бригаде бр. 42. у Лопарама.  
Скупштини општине Лопаре, обратио се 
Слободан Митровић, са захтјевом за додјелу 
стана у предметној згради. Именовани је у 
захтјеву навео да је као избјегло и расељено 
лице са члановима своје породице уведен у 
посјед предметног стана 2006. године, али да 
никакав формално-правни акт о додјели стана 
до сада није добио, те тражи да му се 
рјешењем додијели стан описан у диспозитиву 
овог рјешења.  
 

Предметни стан,  заједно са осталим 
становима у стамбеној згради описаној у 
диспозитиву овог рјешења били су предмет 
судског спора са извођачем радова а.д. 
''Инжењеринг'' Зворник, након чега су станови 
који су били предмет изградње укњижени као 
својина општине Лопаре. 

  
 Чланом 18. став 1. тачка 1. подтачка 8. 
Закона о локалној самоуправи  (Службени 
гласник Републике Српске, бр. 97/16), 
прописано је да јединице локалне самоуправе 
самостално упављају и располажу имовином 
јединице локалне самоуправе.  Чланом 5. 
Одлуке о становима у својини општине Лопаре 
Општина располаже становима, тако што их 
може отуђити, дати у закуп и дати у откуп по 
одредбама Закона о приватизацији државних 
станова (Службени гласник Републике Српске, 
број:118/11, 67/13 и 60/15), Закона о државним 
становима на којима не постоји станарско 
право (Службени гласник Републике Српске, 
број 98/11) и одредбама Закона о стварним 
правима (Службени гласник Републике Српске, 
број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15). Чланом 7. 
став 1.  подтачка 6. исте одлуке, прописано је 
да општина  даје станове у закуп ради 
рјешавања стамбеног питања лица, која су 
властитим средствима учествовала у израдњи 
стана, а немају статус сувласника на стану.  
 
 Обзиром да је у утврђено да Слободан 
Митровић, као лице из категорије  избјеглог и 
расељеног становништва у несметаном 
посједу стана који му је 2006. године предат у 
фактички посјед, и да му је исти  додијељен  у 
циљу стамбеног збрињавања без 
одговарајућег формално-правног акта,  на 
основу свега  изложеног Скупштина општине је 
ријешила као у диспозитиву.  
 

Против овог рјешења није дозвољена 

жалба, али се може покренути управни спор, 
подношењем тужбе Окружном суду у Бијељини 
у року од 30 дана од дана доношења рјешења.  
 
 
ДОСТАВЉЕНО:        ПРЕДСЈЕДНИК   
1. Именованом             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
2. Одјељење за        Миленко Ристић, дипл.ецц    
    прост. уређење 
    и стамб.-ком.  
    послове           
3. Одјељење за општу управу 
4. Евиденцији и  
5. А р х и в и. 
________________________________________ 
15. 
             На основу члана 59., 62. и 66. Закона о 
задуживању, дугу и гаранцијама Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број:71/12 и 52/14), члана 50. и 53. Закона о 
буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), 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 на 13. сједници, одржаној 
16.02.2018. године,  д о н о с и  
 

О Д Л У К У 
О ДОДАТНОМ  КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ 

ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 
I 
 

Одобрава се додатно дугорочно 
задужење општини Лопаре у износу од 
20.070,00 SDR што је еквивалентно износу од 
46.155,00 KM (према курсној листи Централне 
банке БиХ од 13.02.2018. године)  код Свјетске 
банке, посредством Републике Српске, у 
складу са Одлуком Владе Републике Српске о 
алокацији кредитних средстава Свјетске банке 
- Међународне асоцијације за развој по хитном 
пројекту опоравка од поплава (компонента 2Б-
Реконструкција локалне јавне 
инфраструктуре), број:  („Службени гласник 
Републике Српске“,број:89/15). 

 
II 
 

Кредитна средства из тачке I ове 
Одлуке утрошиће се за наставак финансирања 
пројеката хитног опоравка од поплава, а у вези 
санације штета од поплава и клизишта на 
подручју општине Лопаре, односно 
рехабилитацију локалне јавне инфраструктуре 
оштећене у поплавама и клизиштима, а све у 
складу са Елаборатом - Извјештај  о 
процјењеној штети од поплава и клизишта на 
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подручју општине Лопаре. 
 

III 
 

           Средства по овој Одлуци реализоваће 
се по следећим условима: 

- висина кредитних средстава-главница 
46.155,00 КМ (20.070,00 SDR), 

- рок отплате: 25 година, 
- период одгоде плаћања: до пет 

година,урачунат у рок отплате, 
- каматна стопа: 1,25 % годишња, 
- сервисни трошак: 0,75% годишње на 

повучени износ кредита, 
- комисиона провизија: до 0,50% 

годишње на одобрена, а неповучена средства. 
- као инструмент обезбеђења отплате 

кредита,општина ће предати   бланко потпи-
сане мјенице и бланко налоге за пренос. 
             - валута плаћања је конвертибилна 
марка у противвриједности SDR-а  према 
важећем курсу Централне банке. 

 
IV 
 

Укупно задужење општине Лопаре са 
31.01.2018. године (главница+камата) износи 
2.897.881,24 КМ. 

 
V 
 

Овлашћује се Начелник Општине да 
потпише уговор о под-кредиту са 
Министарством финансија уз давање 
одговарајућих инструмената обезбеђења у 
виду мјенице и бјанко налога. 

 
VI 
 

На приједлог Начелника Општине 
могуће је вршити прерасподјелу кредитних 
средстава између појединих пројеката, а на 
основу исказаних потреба са терена и 
евентуално насталих курсних разлика, а исту 
ће одобрити Скупштина Општине. 

 
VII 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Лопаре“. 

 
 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

 
 
Број: 01/1-022-1-15/18       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.02.2018.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                         Миленко Ристић дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 

16. 
             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) и члана 41. став 3.  
Пословника Скупштине општине Лопаре 
(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре на 13. 
редовној сједници одржаној дана 16.02.2018. 
године, д о н о с и 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрјешењу Комисије за популациону 

политику 
  
I 

 
 Разрјешавају се дужности предсједник 
и чланови Комисије за популациону политику 
на коју су именовани Одлуком Скупштине 
општине Лопаре број: 01/1-022-1-95/13 од 
04.07. 2013. године и то:  
 
 1. Митар Тојић из Липовица,  
                 предсједник 
 2. Ацо Тодоровић из Тобута, члан 
 3. Стеван Сандић из Лопара, члан 
 4. Слађана Мијатовић из Пељава, члан  
 5. Војо Јурошевић из Лопара, члан. 
   

II 
 

 Предсједник и чланови Комисије 
разрјешавају се због истека мандата 
Скупштине која их је именовала. 
  

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: 01/1-022-1-16/18       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.02.2018.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р 
________________________________________ 
17. 
               На основу члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), чланa 36. Статута 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
Лопаре'', број: 6/17), члана 40. и 44. 
Пословника о раду Скупштине општине Лопаре 
(''Службени гласник општине Лопаре'', број: 
6/17), Скупштина општине Лопаре, на 13. 
сједници, одржаној дана 16.02.2018. године,    
д о н о с и 



Страна 9                            Службени гласник општине Лопаре – број 2.                   20.02.2018. 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е   
о избору предсједника и чланова 

 Комисије за популациону политику 
 

I 
 

За предсједника и чланове Комисије за 
популациону политику Скупштине општине 
Лопаре бирају се: 

 
           1. Митар Тојић из Липовица, предсједник  
               комисије 
           2. Ацо Тодоровић из Тобута, члан  
               комисије 
           3. Стоја Рикић из Прибоја, члан комисије 
           4. Радија Томић из Лопара, члан  
               комисије 
           5. Војо Јурошевић из Лопара, члан  
               комисије 
           6. Дејан Марковић из Лопара, члан  
               комисије 
           7. Милица Томић из Лопара, члан  
               комисије. 
 

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: 01/1-022-1-17/18        ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум, 16.02.2018.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________
18. 
               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 13. 
сједници одржаној дана 16.02.2018. 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: 633/17 од 
12.01.2018. године ЈЗУ „ДОМ ЗДРАВЉА“ 
Лопаре, из Лопара, за формирање грађеви-
нских парцела (парцелација) на земљишту 
означеном као к.ч. број 514 уписане у 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 
општине Лопаре". 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

 
Број: 01/1-022-1-18/18       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.02.2018.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц. с.р. 
________________________________________ 
19. 
 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 13. 
сједници одржаној дана 16.02.2018. 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 (допуна СМ-УТУ 
бр. 50/07)  број: СМ-УТУ-3/18 од 13.02.2018. 
године „Бања Лопаре - КЕП БиХ“ из Лопара за 
доградњу и надоградњу стамбено-пословног 
објекта у Лопарама на земљишту означеном 
као к.ч. бр. 691/2, 691/3, 691/4, 691/5, 691/1, 
691/6, 691/7, 691/8, 691/9, 691/10, 691/11, 
691/12, 691/13 и 915/24 К.О. Лопаре Град, а 
који су урађени од стране ДОО „ ЗАВОД ЗА 
УРБАНИЗАМ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ“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". 
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Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

 
Број:  01/1-022-1-19/18     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.02.2018.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
20. 
             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 13. 
сједници одржаној дана 16.02.2018. 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:  0269/18 
од јануара 2018. године ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-
БИЈЕЉИНА“ а.д. Бијељина, Р.Ј. 
„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА“ Угљевик, за 
изградњу трафо-станице ТС 10/0,4 kV „Козјак-
2“ у Козјаку, на земљишту означеном као к.ч. 
360/2 к.о. Козјак, а који су урађени од стране 
Института за грађевинарство и екологију „ИГ“ 
д.о.о. Бања Лука. 
 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 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

 
Број:  01/1-022-1-20/18     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.02.2018.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
21. 
            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 13. 

сједници одржаној дана 16.02.2018. 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-27/18 
од 25.01.2018. године Максимовић Драге из 
Јабланице, за изградњу индивидуалног 
стамбеног објекта у Лопарама, на земљишту 
означеном као к.ч. 915/23 КО 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 
општине Лопаре". 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

 
Број: 01/1-022-1-21/18       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.02.2018.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
22. 
 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 13. 
сједници одржаној дана 16.02.2018. 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-637/17 
од 02.02.2018. године Стјепић Винка из 
Дријенче за изградњу пословног објекта – 
надстрешнице уз бренту у Пукишу на 
земљишту означеном као к.ч. бр. 349/7 К.О. 
Пукиш, а који су урађени од стране ЈП 
“Дирекције за изградњу и развој града” 
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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 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 
 

Број:  01/1-022-1-22/18     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.02.2018.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
23. 
             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 13. 
сједници одржаној дана 16.02.2018. 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-
20/18 од 02.02.2018. године општине Лопаре 
за формирање нових грађевинских парцела 
(парцелација) у Лопарама означених као к.ч. 
897/17, 897/18, 897/19 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 
општине Лопаре". 
 
 
 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

 
Број: 01/1-022-1-23/18      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.02.2018     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
_______________________________________  
24. 
             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 сједници 
одржаној дана 16.02.2018. 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-47/18 
од 07.02.2018. године Стојановић Златка из 
Пељава за докуп грађевинског земљишта у 
Пељавама означеног као к.ч. 117/2 (настала 
цијепаљем к.ч. 117) К.О. Пељаве и 
формирање нове грађевинске парцеле, 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 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 

 
Број:  01/1-022-1-24/18     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.02.2018.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________ 
25. 
             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 13. 
сједници одржаној дана 16.02.2018. године,     
д о н о с и 
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О Д Л У К У 
о прихватању  стручног мишљења – 
урбанистичко техничких услова  

 
I 

 
 Прихвата се стручно мишљење - 
урбанистичко технички услови број: 1-02/18 од 
31.01.2018. године, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ РС 
а.д. Бања Лука из Бања Луке, за изградњу 
базне станице „АТЦ Корај“ у Корају, на 
земљишту означеном као к.ч. 654/4 КО Корај 2, 
а који су урађени од стране Г.П.“ОБНОВА“ 
д.о.о. Шамац. 
 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 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 
 
 

Број: 01/1-022-1-25/18        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.02.2018.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                        Миленко Ристић, дипл.ецц, с.р. 
________________________________________
26. 
          На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 97/16), а у вези са чланом 36. 
Статута општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, број: 6/17), Скупштина 
општине Лопаре на 13. сједници одржаној дана 
16.02.2018. године, д о н о с и  
  

З А К Љ У Ч А К 
о мјерама за провођење  популационе 

политике  општине Лопаре 
 

Члан 1. 
 Овим закључком утврђују се мјере за 
спровођење популационе политике  општине 
Лопаре, усмјерене повећању природног 
прираштаја становништва на територији 
општине Лопаре.  
 

Члан 2. 
 Општина Лопаре стимулисаће  
породице у којима је у току 2018. године 
рођено дијете, вишечлане породице, као и 
брачне парове који природним путем не могу 
остварити потомство, да то остваре 

вјештачком оплодњом.  
 

Члан 3. 
 У складу са претходним чланом 
општина Лопаре стимулисаће популациону 
политику следећим мјерама:  

1. Породица  сваког дјетета које је 
рођено у 2018. години остварује право на 
исплату износа: 

- од  200,00 КМ, ако су оба родитеља 
запослен, уз услов да родитељи новорођеног 
дјетета имају пребивалиште на територији 
општине Лопаре.  

- од 500 КМ, ако један од родитеља 
запослен, 

- од 1.000 КМ, ако су оба родитеља 
незапослена 

- од 1.000 КМ за самохраног родитеља 
2. Мајке које су родиле троје и више 

дјеце и које имају пребивалиште на територији 
општине Лопаре за свако малољетно дијете 
остварује право на износ од 100 КМ на 
годишњем нивоу.  

3. Да се сваком брачном пару који 
природним путем не може остварити 
потомство, него вјештачком оплодњом, 
помогне новчано у износу од 1.000 КМ, с тим 
да породица има пребивалиште на подручју 
општине Лопаре. 

 
Члан 4. 

 Задужују се Комисија за популациону 
политику и Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности да припреме 
Правилник о мјерама популационе политике, 
који ће садржавати  услове и начин 
остваривања права  корисника ових мјера. 
 

Члан 5. 
Овај Закључак служиће као основа за 

доношење Правилника о мјерама популационе 
политике.  

 
   

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

  
 

Број: 01/1-022-1-26/18        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум, 16.02.2018.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                       Миленко Ристић, дипл. ецц, с.р. 
________________________________________ 
27. 

Након сравњавања са изворним 
текстом и увида у посједовни лист  број: 552 
КО Подгора, утврђено је да је у Одлуци 
Скупштине општине Лопаре о оснивању права 
грађења, број:01/1-022-1-42/16 од 23.03.2016. 
године, учињена техничка грешка, па на основу 
члана 168. Пословника о раду Скупштине 
општине Лопаре (''Службени гласник општине 
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Лопаре'', број:6/17), секретар Скупштине 
општине Лопаре, д о н о с и 
 
 

И  С  П  Р  А  В  К  У 
Одлуке Скупштине општине Лопаре,  

број: 01/1-022-1-42/16 од 23.03.2016. године 
 
 

             1. У диспозитиву Одлуке о оснивању 
права грађења број:01/1-022-1-42/16 од 
23.03.2016. године , број катастарске честице 
''261/6'' замјењује се бројем  ''261/9''.  

 
 

Број:01/2-022-2-7/18   СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
Датум:30.01.2018.            Жељко Тешић, с.р. 
________________________________________ 
 

 
АКТИ НАЧЕЛНИКА 

                          
 
28. 

На основу члана 64. став 1. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16) и члана 
67. и 88. Статута општине Лопаре („Службени 
гласник општине Лопаре“, бр. 6/17), Начелник 
општине Лопаре, доноси 

 
П Л А Н 

ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
I 

Овим Планом запошљавања у 
Општинској управи Општине Лопаре за 2018. 
годину (у даљем тексту: План) утврђује се 
стварно стање попуњености радних мјеста, 
број непопуњених радних мјеста у складу са 
Правилником о организацији и 
систематизацији радних мјеста у Општинској 
управи општине Лопаре („Службени гласник 
општине Лопаре“, бр. 4/17 и 1/18), те потребан 
број службеника, техничких и помоћних 
радника на неодређено вријеме и приправника 
са потребном стручном спремом. 

 
План се доноси на основу приједлога  

руководиоца организационих јединица водећи 
рачуна о потребама за недостајућим 
кадровима у организационим јединицама и 
расположивим финасијским средствима у 
складу са Одлуком о буџету општине Лопаре 
за 2018. годину („Службени гласник општине 
Лопаре“, бр. 15/17). 
 
 

II 
Утврђује се стварно стање 

попуњености радних мјеста и број 
непопуњених радних мјеста на дан 20.01.2018. 
године, те планира потребан број службеника 
и намјештеника за пријем у радни однос на 
неодређено вријеме у 2018. години како 
слиједи: 
 
 
Организациона 
јединица 

Ств.стање 
попуњеност
и радних 
мјеста 

Непопуњ. 
радна 
мјеста 

План. број 
служб. 
Технич. и 
помоћних 
радника 
на 
неодређ. 
вријеме 

Одјељење за 
општу управу 

 
17 

 
1 

 
1 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности  

 
7 

 
1 

 
1 

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
стамбено-
комуналне 
послове  

 
 
7 

 
 
- 

 
 
- 

Одјељење за 
финансије 

 
7 

 
- 

 
- 

Стручна 
служба 
Начелника 
општине 

 
5 

 
- 

 
- 

Кабинет 
Начелника 
општине 

 
4 

 
- 

 
- 

Одсјек за 
инспекцијске 
послове 

 
3 

 
1 

 
1 

Одсјек за 
заједничке 
послове 

 
14 

 
2 

 
2 

Територијалн
а ватрогасна 
јединица 

 
15 

 
- 

 
- 

 
УКУПНО 

 
79 

 
5 

 
5 

 
III 

У погледу приправника планиран је 
пријем 10 (десет) приправника са високом 
стручном спремом. 
 

IV 
У измјењеним околностима и 

потребама за пријем у радни однос нових 
службеника, помоћних и техничких радника и 
приправника, а на основу Правилника о 
организацији и систематизацији радних мјеста 
у Општинској управи општине Лопаре и Одлуке 
о буџету општине Лопаре за 2018. годину, 
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донијет ће се измјене и допуне Плана.  
 

V 
Овај План ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће  се у „Службеном 
гласнику општине Лопаре“. 

 
 

Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А 
ОПШТИНА ЛОПАРЕ 

НАЧЕЛНИК 
 
 
Број: 02/1-014-16/18    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Лопаре, 09.02.2018.          Радо Савић, с.р. 
________________________________________ 
         
                                                 

 
 

 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
           
 
                      
 
 
 
 
 
                    
 
 

 
                                                                                        
 
 
 
 
 
  
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                        
                                                                                     
                                                                                         
                                                                              
 
 
 
 
                                                                                         
                                                                                      
 
 
 
 
 
                                                                                         
                                                                                    
  
 
 
                                                                                         
                                                                                       
 
 
 
 
 
                                                                                  
                                                                                         
 
 
 
 
 
        



Страна 15                            Службени гласник општине Лопаре – број 2.                   20.02.2018. 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
Ред.           стр. 
бр. 
 
1. Одлука о проналажењу стратешког 
    партнера за ЈЗУ Апотека „Лопаре“ 
    Лопаре ....................................................      1 
2. Одлука о одобрењу новчаних средстава     
    за изградњу лок. пута кроз насеље 
    Мртвица ..................................................      1 
3. Одлука о одобравању новчаних средстава  
    за изградњу лок.пута у насељу  
    Б.Брдо ........................................................   2 
4. Одлука о одобравању новчаних средстава 
    за изградњу лок. пута „Вукосавци- 
    Ћатиновача“ ...............................................  2 
5. Одлука о отпису потраживања и обавеза . 3 
6. Закључак о исправци грешке у Рјешењу 
    број: 475-04/12-2 од 26.02.1986. – Вујадин 
    Крстић из Лопара ......................................   3 
7. Рјешење о разрјешењу представника 
    општине Лопаре у Скупштини ЈП Регио- 
    нална депонија „ЕКО-ДЕП“ Бијељина 
    Жељко Тешић Лопаре ...............................  4 
8. Рјешење о именовању представника 
    општине Лопаре у Скупштини ЈП Регио- 
    нална депонија „ЕКО-ДЕП“ Бијељина 
    Жељко Тешић Лопаре ...............................  4 
9. Одлука о прихватању стручног мишљења 
    УТУ – Д.О.О. „САС“ Прибој ........................ 4 
10. Одлука о прихватању стручног мишљења 
      УТУ- „ЂОКИЋ-МЕТАЛ“ Д.О.О. Лопаре ..  5 
11. Одлука о прихватању стручног мишљења 
      УТУ-МЕЏЛИС ИСЛАМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
      ЧЕЛИЋ ......................................................  5 
12. Одлука о прихватању стручног мишљења 
      УТУ-Максимовић Жарко Лопаре ............   5 
13. Одлука о реализацији пројекта изгра- 
      дње заобилазнице у Лопарама ..............  6 
14. Рјешење о додјели стана Слободан 
      Митровић Лопаре .....................................  6 
15. Одлука о додатном кредитном заду- 
      жењу општине Лопаре .............................  7 
16. Рјешење о разрјешењу Комисије за 
      популациону политику .............................. 8 
17. Рјешење о избору предсједника и 
      чланова Комисије за популациону 
      политику ....................................................  9 
18. Одлука о прихватању стручног мишљења 
      УТУ- ЈЗУ Дом здравља „Лопаре“ Лопаре  9 
19. Одлука о прихватању стручног мишљења 
      УТУ-„БАЊА ЛОПАРЕ-КЕП БиХ“ Лопаре   9 
20. Одлука о прихватању стручног мишљења 
      УТУ-ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. 
      Бијељина ................................................  10 

21. Одлука о прихватању стручног мишљења 
      УТУ-Максимовић Драго Јабланица .....   10 
22. Одлука о прихватању стручног мишљења 
      УТУ-Стјепић Винко Дријенча .................  10 
23. Одлука о прихватању стручног мишљења 
      УТУ- на име ОПШТИНА ЛОПАРЕ .......    11 
24. Одлука о прихватању стручног мишљења 
      УТУ-Стојановић Златко Пељаве ............11 
25. Одлука о прихватању стручног мишљења 
      УТУ- „Телекомуникације РС“ а.д. 
      Бања Лука ............................................... 12 
26. Закључак о мјерама за провођење 
      популационе политике општине  
      Лопаре ..................................................... 12 
27. Исправка Одлуке СО-е Лопаре,  
      број: 01/1-022-1-42/16 од 23.03.2016. г .. 13 
 
 
 

АКТИ НАЧЕЛНИКА 
 

28. План запошљавања у Општинској  
      управи општине Лопаре  
      за 2018. годину ........................................ 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


