
 

                                                                          

                                                                                   

                                      

 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
             ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ     

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

Цара Душана бр. 143. Лопаре 

Тел/Факс:055/650-304 

е-mail: lopareso@teol.net 

 

Петак, 30. март 2018. год. 

  

Л О П А Р Е 

 

БРОЈ 3/18  

 

  Жиро-рачун: 

  ''Павловић Интернационал Банк'' 

  а.д. Бијељина, број: 

  554-003-000000-1923 

 

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” бр. 119/08 и 1/12) и члана 36. 

Статута општине Лопаре (“Службени гласник 

општине Лопаре” бр. 6/17), Скупштина општине 

Лопаре на 14. сједници одржаној      23.03. 2018. 

године, д о н о с и  

  

О Д Л У К У 

 

I 

               ПРИХВАТА СЕ Извјештај о спроведеном 

поступку  за избор стратешког партнера за јавну 

здравствену установу Апотека ''Лопаре'' Лопаре 

који је у прилогу ове Одлуке. 

 

II 

               Пословне просторе у власништву општине 

Лопаре,  које користи јавна здравствена установа 

Апотека ''Лопаре'' Лопаре, преузеће изабрани 

стратешки партнер  на начин и под условима 

утврђеним у понуди стратешког партнера и  

Уговору  о пословно техничкој сарадњи. 

 

III 

               Даје се сагласност за закључење Уговора о 

пословно-техничкој сарадњи који ће бити закључен 

између општине Лопаре,  ЈЗУ Апотека “Лопаре” 

Лопаре и ЗУ “Vivamedic” Козлук. 

 

IV 

               Овлашћује се начелник општине Лопаре, 

да може у име општине Лопаре потписати Уговор о 

пословно  техничкој сарадњи са ЈЗУ Апотека 

“Лопаре” Лопаре и  ЗУ “Vivamedic” Козлук, по 

претходно прибављеном  мишљењу 

Правобранилаштва Републике Српске, сједиште  

Замјеника у Бијељини. 

 

V 

              Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у “Службеном 

гласнику општине Лопаре”. 

 

Број: 01/1-022-1-27/18                Предсједник                                                

23. марта 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 
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На основу члана  39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) члана 348a. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“ 

број:124/08, 58/09, 95/11 и 60/15),  члана 36. 

Статута општине Лопаре (''Службени гласник 

општине Лопаре'', број 6/17),  и члана 7. 

Правилника  o условима, начину и поступку 

оснивања права грађења на непокретностима у 

својини општине Лопаре (''Службени гласник 

општине Лопаре'', број 8/15) , Скупштина општине 

Лопаре на 14. сједници одржаној дана 23.03.2018. 

године, д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о оснивању права грађења у корист 

Мушановић Едина из Вражића 

 

I 

Овом Одлуком утврђују се услови и начин 

оснивања права грађења у корист Мушановић 

Едина из Вражића, на парцели поближе означеној 

као к.ч. бр. 9/4 зв. ''Поповача'', површине 500 м
2
, 



Страна 2                            Службени гласник општине Лопаре – број 3.                   30.03.2018. 

 

 

 

уписана у ПЛ. бр. 781, К.О. Корај 2, на име 

Општина Лопаре, а која одговара парцели поближе 

означеној као к.ч. бр. 1796/5 СП, звана ''Ахмина 

њива'', површине 500 м
2
, уписана у зк. уложак бр. 

637 К.О. Корај, са правом својине у корист 

општине Лопаре у дијелу 1/1 

 

II 

Право грађења из тачке I ове Одлуке 

оснива се  ради отклањања последица 

елементарних непогода и стамбеног збрињавања 

Мушановић Едина.  

Право грађења оснива се без  накнаде.  

 

III 

Овлашћује се Начелник општине Лопаре да 

у име општине Лопаре, може закључивати правне 

послове неопходне за оснивање права грађења у 

корист носиоца означеног овом Одлуком.  

 

IV 

Све трошкове везане за поступке оснивања 

права грађења сносиће општина Лопаре.  

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења  и биће објављена у  „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

 

Број: 01/1-022-1-29/18                Предсједник                                                

23. марта 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 36. Статута општине 

Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, 

број: 6/17) и члана 5. Уредбе о давању сагласности 

на цијене одређених производа и услуга 

(''Службени гласник Републике Српске'', број: 

11/11), Скупштина општине Лопаре на 14. сједници 

одржаној 23.03.2018. године, донијела је  

 

О Д Л У К У  

о давању сагласности на цијене комуналних 

услуга 

 

Члан 1. 

               Скупштина општине Лопаре даје 

сагласност на цијене комуналних услуга ЈКП 

''Чистоћа'' д.о.о. Лопаре.  

 

Члан 2. 

               Цјеновник комуналних услуга 

примјењиваће се од 01.04.2018. године.  

Члан 3. 

               Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и  биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

Број: 01/1-022-1-33/18                Предсједник                                                

23. марта 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 
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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 14. сједници одржаној дана 

23.03.2018. 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-35/18 од 

13.02.2018. године „БИЈЕЉИНА ПУТ“ Д.О.О. 

Бијељина из Бијељине за изградњу пословног 

објекта – надстрешнице у Мачковцу, на земљишту 

означеном као к.ч. бр. 46/4 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". 

 

Број: 01/1-022-1-34/18                Предсједник                                                

23. марта 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 
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            На основу члана 281. Закона о привредним 

друштвима („Службени гласник РС“, број: 127/08, 

58/09 и 100/11), члана 5. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 74/04 и 78/11), члана 36. Статута 

општине Лопаре („Службени гласник општине 

Лопаре“, број: 6/17), члана 18. Статута ЈКП 

„Чистоћа“ д.о.о. Лопаре („Службени гласник 

општине Лопаре“, број: 9/13), Скупштина општине 

Лопаре у својству Скупштине Јавног комуналног 

предузећа „Чистоћа“ д.о.о. Лопаре, на 14. сједници, 

одржаној 23.03.2018. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о расподјели добити и покрићу губитка  



Страна 3                            Службени гласник општине Лопаре – број 3.                   30.03.2018. 

 

 

 

по годишњем обрачуну за 2017. годину 

 

I 

 Преостали износ остварене добити Јавног 

комуналног предузећа „ЧИСТОЋА“ д.о.о. Лопаре, 

исказана према Годишњем обрачуну пословања за 

пословну 2014. и 2015. годину у износу од 7.536,26 

КМ распоређује се:    

 

 - за покриће губитка у 2017. год. у износу 

од          7.536,26 КМ 

 

II 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-35/18                Предсједник                                                

23. марта 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 
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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 14. сједници одржаној дана 

23.03.2018. 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:  0758/18 од 

марта 2018. године ЗЕДП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ 

а.д. Бијељина, Р.Ј. „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА“ 

Угљевик, за изградњу далековода DV 10kV 

„Кореташи 1 – Кореташи 2“ у Кореташима, на 

земљишту означеном као к.ч. 271, 273, 275, 277/1, 

277/2, 277/3, 291, 292, 330, 331, 335, 337, 338, 339, 

360, 361, 362, 667, 670  к.о. Кореташи, 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". 

 

Број: 01/1-022-1-36/18                Предсједник                                                

23. марта 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 

 

7 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16),  члана 348. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), 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 36. 

Статута општине Лопаре („Службени гласник 

општине Лопаре“, број: 6/17), Скупштина општине 

Лопаре на 14.  сједници, одржаној дана 23.03.2018. 

године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о начину и условима продаје 

 непокретности у својини општине Лопаре 

 

I 

Овом Одлуком утврђују се услови и начин 

спровођења лицитације за продају к.ч.бр. 103/2  

звана ''Кућиште'', кућа и зграда  у површини од 800  

м
2
 и кч.бр. 103/3 звана ''Лука'', економско двориште 

у површини од 800 м
2
, обје  уписане у посједовни 

лист број:368 КО Тобут на име општине Лопаре у 

дијелу 1/1, а које по земљишнокњижним подацима 

одговарају парцели кч.бр. 103/2 СП звана 

''Кућиште, кућа и зграде у површини од 800 м
2
 и 

кч.бр. 103/3 СП звана ''Лука'', ораница у површини 

од 800 м
2
, уписана у земљишнокњижни уложак 

број 176 КО Тобут са правом својине у корист 

општине Лопаре у дијелу 1/1.   

 

II 

Почетна продајна цијена земљишта из 

тачке I ове одлуке износи 7.500,00 (словима: 

седамхиљадапетстотинаконвертибилнихмарака) 

КМ. 

 

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 наведеног 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 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. 
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          Све трошкове око израде и провођења 

купопродајног уговора сноси купац. 

 

V 

          Поступак лицитације спровешће Комисија за 

продају грађевинског земљишта, коју је именовала 

Скупштина општине Лопаре. 

 

VI 

          Овлашћује се Начелник општине да по 

окончаном поступку лицитације може закључити 

уговор о продаји земљишта из тачке I ове Одлуке. 

 

VII 

          Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-37/18                Предсједник                                                

23. марта 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 
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         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 14. 

сједници одржаној дана 23.03.2018. године,  доноси 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности 

 

I 

Овом одлуком  даје се сагласност за 

изузимање инструмената обезбјеђења враћања и 

наплате обавеза по искориштеном ИРБ кредиту по 

Уговору о дугорочном кредиту број 003-0-10/10 од 

27.10.2010. године.  

 

II 

Изузима се наплате и враћања обавеза по 

кредиту из тачке I ове одлуке: ''теретно возило 

регистарских ознака Ј87Е575, марке ''Steyr'', тип 

17Ѕ23, боја оранж, врата 2, запремине мотора 6595 

цм
3
, снага 171 КW, година производње 2000, број 

шасије VAN1723YY05YY2060, број мотора 

6126616634, тежина возила 9790 кг, носивост 5170 

кг, капацитета 8м
3
, надоградња са потисном 

плочом''. 

 

III 

За реализацију ове oдлуке задужује се 

начелник општине Лопаре.  

 

IV 

            Ова Одлука  ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у ''Службеном гласнику општине 

Лопаре''. 

 

Број: 01/1-022-1-38/18                Предсједник                                                

23. марта 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 
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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 14. 

сједници, одржаној дана  23.03.2018.  године, д о н 

о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о  уступању на кориштење моторног возила  

у власништву општине Лопаре 

 

Члан 1. 

Општина Лопаре уступа на кориштење 

Јавној здравственој установи дом здравља ''Лопаре'' 

Лопаре путнички аутомобил ''TOYOTA LAND 

CRUISER'' следећих карактеристика: 

 

            - марка возила: ''TOYOTA LAND  

              CRUISER'',                     

            - врста возила: М1 путнички аутомобил,           

            - тип возила: Тeренско,                                 

            - година производње: 2000,                                                                                                                                                                                                                                                                                        

            - број шасије: ЈТА111GJ9500146997,               

            - број мотора: 1KZ0726119,                         

  

Члан 2. 

  Возило из претходног става уступа се на 

кориштење без накнаде. 

 

Члан 3. 

  За реализацију ове одлуке заужује се 

начелник општине Лопаре. 

 

Члан 4.  

Ова Одлука  ступа на снагу  даном 

доношења и биће објављена   у „Службеном   

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-39/18                Предсједник                                                

23. марта 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, 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 14. 

сједници одржаној дана 23.03.2018. године,  доноси 
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О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава   

 

I 

Одобравају се новчана средства у износу 

од 50.000,00 КМ, за  изградњу локалног пута  у  

насељу Тобут, општина Лопаре. 

 

II 

Средства из претходног члана биће 

обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 2018. 

годину, са позиције 511100 -  ''Подршка пројектима 

капиталних инвестиција''. 

 

 

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''. 

 

Број: 01/1-022-1-40/18                Предсједник                                                

23. марта 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, 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 14. 

сједници одржаној дана 23.03.2018. године,  доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава   

 

I 

Одобравају се новчана средства у износу 

од 25.000,00 КМ, за  изградњу локалног пута  у  

насељу Смиљевац, општина Лопаре. 

 

II 

Средства из претходног члана биће 

обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 2018. 

годину, са позиције 511100 -  ''Подршка пројектима 

капиталних инвестиција''. 

 

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''. 

 

Број: 01/1-022-1-41/18                Предсједник                                                

23. марта 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 

 

12 

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 14. 

сједници одржаној дана 23.03.2018. године,  доноси 

 

О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава   

 

I 

Одобравају се новчана средства у износу 

од 50.000,00 КМ, за почетак реализације  пројекта 

изградње спортске дворане у Лопарама. 

 

II 

Средства из претходног члана биће 

обезбијеђена из Буџета општине Лопаре за 2018. 

годину, са позиције 511100 -  ''Подршка пројектима 

капиталних инвестиција''. 

 

 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''. 

 

Број: 01/1-022-1-42/18                Предсједник                                                

23. марта 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 

 

13 

На основу члана  39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број:  97/16) члана 348. став 4.  Закона о 

стварним правима („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15)  и члана 

36. Статута општине Лопаре (''Службени гласник 

општине Лопаре'', број: 6/17),  Скупштина општине 

Лопаре на 14. сједници,  одржаној дана 23.03.2018. 

године,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о замјени непокретности између општине 

Лопаре и  Алексић Василије из Брчког 
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I 

Овом Одлуком утврђују се услови и начин 

замјене непокретности између општине Лопаре и 

Алексић Василије из Брчког.  

 

II 

Мијењају се непокретности у власништу 

Алексић (Алексе) Василије из Брчког, означене 

као: 

- к.ч.бр. 1830/41 СП, звана ''Осоје'' у 

нарави ораница, површине 10800 м
2 

, 

уписана у  земљишнокњижни извадак 

број 859 КО Лабуцка на име Алексић 

(Алекса)  Василије, са правом својине 

у дијелу 1/1, за непокретности у 

власништву општине Лопаре, означене 

као:  

- к.ч.бр. 111/1  звана ''Поље'', ораница у 

површини од 3483 м
2
  уписана у 

земљишнокњижни извадак број: 312 

КО Лабуцка, на име општине Лопаре, 

са правом својине  у дијелу 1/1 

- к.ч.бр. 111/2  звана ''Поље'', ораница у 

површини од 4185 м
2
  уписана у 

земљишнокњижни извадак број: 312 

КО Лабуцка, на име општине Лопаре, 

са правом својине  у дијелу 1/1 

- к.ч.бр. 108/1  звана ''Бара'', ораница у 

површини 2610 м
2 

уписана у  

земљишнокњижни извадак број:48 КО 

Лабуцка, на име општине Лопаре, са 

правом својине  у дијелу 1/1.  

 

III 

Овлашћује се начелник општине Лопаре, 

да након спроведене законске  процедуре за замјену 

непокретности описаних у члану II ове одлуке, а по 

прибављеној сагласности Правобранилаштва 

Републике Српске, може код овлаштеног нотара 

закључити уговор о замјени непокретности из 

члана I ове одлуке.  

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у  „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-43/18                Предсједник                                                

23. марта 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 

 

14 

На основу члана  39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) члана 348a. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“, 

број:124/08, 58/09, 95/11 и 60/15),  члана 36. 

Статута општине Лопаре (''Службени гласник 

општине Лопаре'', број: 6/17),  и члана 7. 

Правилника  o условима, начину и поступку 

оснивања права грађења на непокретностима у 

својини општине Лопаре (''Службени гласник 

општине Лопаре'', број: 8/15) , Скупштина општине 

Лопаре на 14. сједници одржаној дана 23.03.2018. 

године, д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о оснивању права грађења у корист 

Мушановић Нихада из Кораја 

 

I 

Овом Одлуком утврђују се услови и начин 

оснивања права грађења у корист Мушановић 

Нихада из Кораја, на парцели поближе означеној 

као к.ч. бр. 9/5 зв. ''Поповача'', површине 500 м
2
, 

уписана у ПЛ. бр. 781, К.О. Корај 2, на име 

Општина Лопаре, а која одговара парцели поближе 

означеној као к.ч. бр. 1796/6 СП, звана ''Ахмина 

њива'', површине 500 м
2
, уписана у зк. уложак бр. 

637 К.О. Корај, са правом својине у корист 

општине Лопаре у дијелу 1/1 

 

II 

Право грађења из тачке I ове Одлуке 

оснива се  ради отклањања последица 

елементарних непогода и стамбеног збрињавања 

Мушановић Нихада.  

Право грађења оснива се без  накнаде.  

 

III 

Овлашћује се Начелник општине Лопаре да 

у име општине Лопаре, може закључивати правне 

послове неопходне за оснивање права грађења у 

корист носиоца означеног овом Одлуком.  

 

IV 

Све трошкове везане за поступке оснивања 

права грађења сносиће општина Лопаре.  

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења  и биће 

објављена у  „Службеном гласнику општине 

Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-44/18                Предсједник                                                

23. марта 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 

 

15 

           На основу члана  39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) члана 348a. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике Српске“ 

број:124/08, 58/09, 95/11 и 60/15),  члана 36. 

Статута општине Лопаре (''Службени гласник 



Страна 7                            Службени гласник општине Лопаре – број 3.                   30.03.2018. 

 

 

 

општине Лопаре'', број: 6/17),  и члана 7. 

Правилника  o условима, начину и поступку 

оснивања права грађења на непокретностима у 

својини општине Лопаре (''Службени гласник 

општине Лопаре'', број: 8/15), Скупштина општине 

Лопаре на 14. сједници одржаној дана 23.03.2018. 

године, д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 о оснивању права грађења у корист 

Мушановић Асмира из Кораја 

 

I 

Овом Одлуком утврђују се услови и начин 

оснивања права грађења у корист Мушановић 

Асмира из Кораја, на парцели поближе означеној 

као к.ч. бр. 9/6 зв. ''Поповача'', површине 500 м
2
, 

уписана у ПЛ. бр. 781, К.О. Корај 2, на име 

Општина Лопаре, а која одговара парцели поближе 

означеној као к.ч. бр. 1796/7 СП, звана ''Ахмина 

њива'', површине 500 м
2
, уписана у зк. уложак бр. 

637 К.О. Корај, са правом својине у корист 

општине Лопаре у дијелу 1/1 

 

II 

Право грађења из тачке I ове Одлуке 

оснива се  ради отклањања последица 

елементарних непогода и стамбеног збрињавања 

Мушановић Асмира.  

Право грађења оснива се без  накнаде.  

 

III 

Овлашћује се Начелник општине Лопаре да 

у име општине Лопаре, може закључивати правне 

послове неопходне за оснивање права грађења у 

корист носиоца означеног овом Одлуком.  

 

IV 

Све трошкове везане за поступке оснивања 

права грађења сносиће општина Лопаре.  

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења  и биће објављена у  „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-45/18                Предсједник                                                

23. марта 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 
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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 14. сједници одржаној дана 

23.03.2018. 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-75/18 од 

14.03.2018. год. Марковић Стефана из Лопара за 

закуп земљишта у посједу општине Лопаре 

означеног као к.ч. 528/9 к.о. Лопаре Град и  

изградњу пословног објекта – аутоматске ауто-

перионице,  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". 

 

Број: 01/1-022-1-46/18                Предсједник                                                

23. марта 2018. године                  Скупштине           

Лопаре          Миленко Ристић, с.р. 

 

 

17 

На основу члана 10. став 2. Закона о 

безбједности саобраћаја на путевима Републике 

Српске (Службени гласник Републике Српске, број: 

63/11), члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(Службени гласник Републике Српске, број: 97/16) 

и члана 40. Пословника о раду Скупштине општине 

Лопаре (Службени гласник општине Лопаре, број: 

6/17), Скупштина општине Лопаре на 14. сједници, 

одржаној 23.03.2018. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о оснивању Савјета за безбједност саобраћаја 

општине Лопаре 
 

Члан 1. 

Именује се Савјет за безбједност 

саобраћаја општине Лопаре (у даљем тексту: 

Савјет) у саставу: 

 

             1. шеф Кабинета Начелника општине     

Лопаре, предсједник, 

             2. представник Полицијске станице Лопаре, 

члан, 

             3. представник Ватрогасне јединице 

Лопаре, члан, 

             4. представник ЈЗУ Дом здравља „Лопаре“ 

Лопаре, члан, 
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             5. представник пољопривредних 

произвођача, члан, 

             6. представник из области школства, члан, 

             7. представник шумског газдинства 

„Мајевица“ Лопаре, члан, 

             8. представник Ауто-мото савеза РС, члан и 

             9. начелник Одјељења за просторно 

уређење стамбено-комуналне послове Општинске 

управе Лопаре, члан. 

 

Члан 2. 

Задаци Савјета су: 

- разматрање питања из области 

безбједности саобраћаја, 

- предлагање мјера за унапређење 

безбједности саобраћаја, 

- давање мишљења на стратешке 

документе, 

- иницирање доношења и учествовања у 

изради законских и других аката, 

- давање мишљења на програме, планове 

рада и извјештаје Агенције за безбједност     

  саобраћаја Републике Српске, 

- остваривање и подстицање координације 

и сарадње између републичких органа  

управе               

  и других тијела у безбједности саобраћаја. 

 

Савјет обавља задатке из става 1. овог 

члана на подручју општине Лопаре. 

 

Члан 3. 

 Савјет ће бити конституисан, након што 

установе и организације из члана 1. ове Одлуке 

доставе Начелнику општине Лопаре имена 

кандидата  које предлажу за чланове Савјета.  

 Коначно именовање чланова Савјета 

извршиће рјешењем Начелник општине Лопаре. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику општине 

Лопаре. 
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               На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и Статута општине Лопаре 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17), 

Скупштина општине Лопаре на 14. сједници, 

одржаној 23.03.2018. године,  д о н и ј е л а  је  

 

 

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о одређивању имена 

улица у насељу Лопаре и обавези 

означавања објеката бројевима 

 

Члан 1. 

               У Одлуци о одређивању имена улица у 

насељу Лопаре и обавези означавања објеката 

бројевима („Службени гласник општине Лопаре“, 

број: 12/07, 8/10, 6/12 и 3/14) у члану 2. став 1. 

после тачке 25. додаје се  тачка 26. која гласи: 

''(Улица II реда - „9. Јануара”): која се одваја од 

регионалног пута Р-458 после куће Милошевић 

Звонимира и завршава у новоизграђеном насељу ''9. 

Јануар''. 

 

Члан 2. 

               Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Лопаре“. 
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          На основу члана 195. став 3. Закона о водама 

(„Службени гласник РС“, број: 50/06 и 92/09), 

члана 39. став 2. 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 14. сједници одржаној дана 23.03.2018. 

године, донијела је 

 

П Р О Г Р А М 

намјенског утрошка средстава прикупљених од 

посебних водних накнада за 2018. годину 

 

I 

 Овим Програмом уређују се питања 

утрошка средстава прикупљених од посебних 

водних накнада у 2018. 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 од посебних водних 

накнада у 2018. години износе 22.000,00 КМ. 

 

III 

 Приходи прикупљени од посебних водних 

накнада у Буџету општине Лопаре у 2018. години 

намјенски ће се користити за одржавање 

водоводних објеката у власништву општине Лопаре 
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у износу од 22.000,00 КМ. 

 

IV 

 Начелник општине Лопаре и надлежно 

одјељење ће у складу са законом о јавним 

набавкама и другим подзаконским актима и актима 

општине Лопаре, провести поступак јавне набавке 

у циљу реализације пројеката из тачке III овог 

Програма. 

 Координацију и праћење провођења овог 

Програма и намјенски утрошак средстава од 

посебних водних накнада, вршиће Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске и надлежно одјељење 

Општинске управе општине Лопаре. 

 

V 

 Рок за провођење пројеката из овог 

Програма је 31.12.2018. године.  

 

VI 

 Овај Програм ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Лопаре“. 
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На основу члана 89. став 8. Закона о 

шумама („Службени гласник РС“, број: 75/08 и 

60/13), члана 39.став 2. 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 14. сједници одржаној дана 

23.03.2018. године, донијела је 

 

П Р О Г Р А М 

намјенског утрошка средстава прикупљених од 

накнада по основу продаје шумских дрвних 

сортимената за 2018. годину 

 

I 

 Овим Програмом уређују се питања 

утрошка средстава прикупљених од накнада по 

основу продаје шумских дрвних сортимената у 

2018. 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 од  накнада по основу 

продаје шумских дрвних сортимената у 2018. 

години износе 110.000,00 КМ. 

 

III 

 Планирана средстава из тачке II овог 

Програма распоредиће се за финансирање учешћа 

општине у реализацији сљедећих пројеката: 

 

- Инвестиционо одржавање, реконструкција и  

   адаптација локалних путева                 

- Асфалтирање локалних путева   80.000,00 КМ 

- Изградња и одржавање сеоских путева 

   --------------------------  30.000,00  КМ 

 

IV 

 Начелник општине Лопаре и надлежно 

одјељење ће у складу са законом о јавним 

набавкама и другим подзаконским актима и актима 

општине Лопаре, провести поступак јавне набавке 

у циљу реализације пројеката из тачке III овог 

Програма. 

 Координацију и праћење провођења овог 

Програма и намјенски утрошак средстава од  

накнада по основу продаје шумских дрвних 

сортимената, вршиће Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде Републике Српске и 

надлежно одјељење Општинске управе општине 

Лопаре. 

 

V 

 Рок за провођење пројеката из овог 

Програма је 31.12.2018. године. 

  

VI 

 Овај Програм ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Лопаре“. 

 

Број: 01/1-022-1-31/18                Предсједник                                                
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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 14. сједници, одржаној 

23.03.2018. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о додјели стана 

 

1. Јованки  (Симо) Гаврић из  Лопара,  мајци 

погинулог борца Гаврић Јовице из Лопара, 
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додјељује се двособан стан, у идеалном 

дијелу површине 25,00 м
2
, улаз 2, 

приземље,  стан број 3,  у улици Треће 

мајевичке бригаде бр. 42. у стамбеној 

згради у Лопарама изграђеној на к.ч. број 

347/8 уписаној у посједовни лист бр. 709 

КО Лопаре град, са правом својине 

општине Лопаре у идеалном дијелу 25/45 и 

Јованке (Симо) Гаврић у идеалном дијелу 

20/45  уписаном у лист бр. 726 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''.  

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

 Рјешењем Министарства рада и борачко-

инвалидске заштите, број:16-6253-1/06 од 

29.08.2006. године, Гаврић (Симе) Јованки  мајци 

погинулог борца Гаврић Јовице из Лопара, 

додијељена је гарсоњера, површине 25,80 м
2
. 

Наведена гарсоњера је изграђена заједничким 

средствима Министарства рада и борачко-

инвалидске заштите и општине Лопаре, а рјешењем 

је предвиђено да ће разграничење власничких 

односа бити извршено на бази учешћа у изградњи 

стана. Гаврић Јованка је након додјеле гарсоњере 

исти замијенила уз доплату са извођачем радова за 

двособан стан површине 45,45 м
2
.  Предметни 

стана  је након завршетка судског спора који је 

вођен између општине Лопаре и извођача радова и 

уговора о куповини стана закљученог између 

Гаврић Јованке и а.д. ''Инжењеринг'' Зворник, 

односно извођача радова,  укњижен као заједничка 

својина општине Лопаре у дијелу 25/45 и Гаврић 

Јованке у дијелу 20/45.  

 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 

управљају 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 5. исте одлуке, прописано је да 

општина  даје станове у закуп ради рјешавања 

стамбеног питања избјеглих и расељених лица и 

чланова породица погинулих бораца.  

 

Како  именована станује у стану описаном 

у диспозитиву рјешења од 2006. године,  када јој је 

стан предат у посјед, а идеални дио стана је 

докупила властитим средствима,  Скупштина 

општине је на основу горе изнесених чињеница 

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.  
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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 14. сједници  одржаној 

23.03.2018. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о додјели стана 

 

1. Гашић (Јове) Сави, из Сувог Поља,  

додјељује се једнособан стан, површине 

25,67 м
2
, улаз 1, приземље, стан број 4, у 

улици Треће мајевичке бригаде бр. 42. у 

стамбеној згради 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. 654 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''.  

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 

 Општина Лопаре је у циљу стамбеног 

збрињавања категорија избјеглих и расељених 
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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.  Учешће у 

изградњи зграде, улагањем грађевинског пакета у 

циљу добијања стана на кориштење, узела је и 

Радојка Гашић, мајка Гашић Саве,   а што је 

видљиво из потврде број 05/5-362-9/14 од 

25.07.2003. године, издате од стране Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне  послове 

општинске управе Лопаре. Након завршетка 

судског спора између општине Лопаре и а.д. 

''Инжењеринг'' Зворник као извођача радова, 

станови који су били предмет изградње укњижени 

су 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 

управљају 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 је Гашић 

Радојка, мајка Гашић Саве,  као лице из категорије  

избјеглог и расељеног становништва, властитим 

средствима учествовала у израдњи стана описаног 

у диспозитиву овог рјешења и да је Гашић Сава, 

рјешењем о наслеђивању Основног суда у 

Бијељини, број:80 0 О 071636 15 О од 23.09.2016. 

године, проглашен за наследника иза мајке Радојке 

Гашић,  а да је  предметни стан, 2006. године 

предат у фактички посјед Гашић Радојки, то је на 

основу свега  изложеног Скупштина општине  

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.  
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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), и Закључка Скупштине општине 

Лопаре број: 01/1-022-1-25/18 од 16.02.2018. 

године, Скупштина општине Лопаре, на 14. 

сједници одржаној дана 23.03.2018. године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о ослобађању од плаћања административних 

такси и накнада по основу 

провођења мјера популационе политике 
 

Члан 1. 

 Овом Одлуком ослобађају се од плаћања 

административних такси и накнада лица која 

остварују права на стимулацију по основу мјера 

популационе политике усвојене од стране 

Скупштине општине Лопаре, Закључком број: 01/1-

022-1-25/18 од 16.02.2018. године. 

 

Члан 2. 

 Лица која остварују право на стимулацију 

по основу Правилника о мјерама за провођење 

популационе политике општине Лопаре, ослобађају 

се од плаћања општинских административних 

такси и накнада на списе и радње у току поступка 

остваривања права.  

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Лопаре“. 
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