И З В Ј Е Ш Т А Ј
о раду Начелника општине Лопаре за 2019. годину
Послови и задаци Начелника општине прописани су одредбама Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и одредбама Статута општине
Лопаре („Службени гласник општине Лопаре“, број: 6/17). Поменутим прописима, поред
других надлежности, одређено је да Начелник општине:
- предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини,
- израђује нацрте и подноси Скупштини на усвајање годишњи Буџет, годишњи
биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и
урбанистички план и остале планске документе који се односе на кориштење и управљање
општинском имовином.
Начелник општине извршава законске и друге прописе Републике чије је
извршење повјерено општини, руководи Општинском управом, реализује сарадњу општине
са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама у складу са
одлукама и закључцима Скупштине и њених радних тијела, даје сагласност на опште акте
предузећа и установа чији је општина оснивач, закључује уговоре у име општине, одговара за
законитост свих аката које предлаже Скупштини, доноси одлуку о располагању новчаним
средствима и обавља друге задатке који су му стављени у надлежност.
Полазна основа за обављање послова и задатака Начелника био је Програм
рада Начелника општине Лопаре за 2019. годину који је усвојен од стране Скупштине
општине. Послови и задаци који су били Програмом обухваћени, били су реални, те су у
свим областима, скоро у цјелости, реализовани.
При извршавању послова и задатака Начeлник се оквирно придржавао усвојене
Стратегије развоја. У извјештајном периоду, може се констатовати да је показан напредак у
пружању услуга грађанима (скраћени су рокови за рјешавање у предметима грађана код
Општинске управе).
Послови и задаци из дјелокруга рада Начелника, као носиоца извршне власти
општине, кроз најважније области могу се сагледати у најважнијим сегментима и то:
Јавне финансије
За 2019. годину донијета је Одлука о усвајању буџета општине Лопаре којом су
планирани приходи у износу од 5.750.000.- КМ. Одлуком о усвајању ребаланса буџета за
текућу годину планирани приходи се повећавају и утврђени су у износу од 6.280.000,00 КМ
за 2019. годину. Према прелиминарном извјештају, остварени приходи и финансирање буџета
за 2019.годину износи 5.605.160,00 КМ или 90%. Остварење ових прихода највећим дијелом
је дошло услед прилива пореских прихода у износу од 4.572.624,00 КМ, непореских прихода
у износу од 484.217,00 КМ, грантова у износу од 95.000,00 КМ, трансфери у износу од
453.319,00 КМ и остали примици. Приход од пореза на непокретности остварен је у износу
од 185.704,00 КМ, као и приход од ПДВ-а у износу од 4.176.785,00 КМ. У 2019. години
дозначени су капитални и остали грантови који су од великог значаја за нашу општину као
што су грант од Савјета министара БиХ, грант од Владе Републике Српске, као и сусједних
општина. Задуженост општине Лопаре је око 9% што значи да је буџет општине Лопаре
спада у мање задужене буџете локалних заједница у Републици Српској.
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Можемо констатовати да остварена буџетска средства нису довољна за све развојне и
социјалне потребе грађана Општине. Повећани су захтјеви становника општине, по многим
друштвеним и економским питањима, те захтјеви за материјалну помоћ.
Локални економски развој
У области локалног економског и привредног развоја посебно треба истаћи отварање
базенског комплакса „Октопус“, почетак рада фирме „Смарт систем“, као и званично
отварање фирме „Термоелектро опрема“. Такође, треба истаћи и изградњу нових хала
предућа „Ентеријер Којић“ и „Ђокић метал“.
У току године вођењене су активности на реализацији пројекта „Бусија на Мајевици“
(дефинисана траса и започела изградња пута, усвојен Зонинг план).
Са судједним општинма Угљевик, Теочак, Челић и Сапна реализован је пројекат „Виа
Мајевица“ и обиљежена бициклистичка стаза која повезује ове општине и настављена
сарадња на другим пројектима.
У области пољопривредe треба истаћи наставак реализације пројекта подизања нових
засада шљиве у Мачковцу фирме „Fructum“ д.o.o, подршку пољопривредним произвођачима
кроз набавку садног материјала воћа, подршком проширењу капацитета, проширења стада,
набавке механизације и др. Такође, организована су стручна предавања за пољопривредне
произвођаче, организоване наступи и посјете сајмовима, промоцији домаћих производа.
Вриједно је истаћи и донацију возила за одвоз отпада од стране града Салцбурга, што
је олакшало рад и пружање услуга од стране ЈКП „Чистоћа“.
У току годину Општину је посјетио и Предјседни Владе РС, као и неколико
министара.
Друштвене дјелатности
У области друштвене дјелатности посебно треба истаћи организовање манифестације
„Дани дијаспоре“, у оквиру које је организовани „Сајам домаћих производа“ са учесницима
са подручја општине Лопаре, других средина, Србије и Хрватске.
Традиционално су организоване „Ђурђевданске свечаности“, са низом манифестација,
као и „Ликовни сабор“, који је ове године организован у Центру за културу и информисање у
Лопарама, уз учешће академских сликара из регије и иностранства.
И ове године су организоване традиционалне манифестације „Мајевичко посијело“,
„Фолклором до помирења“, „Конференција беба“, „Козјачки сусрети“, „Прибојска
котлићијада“ што је допринијело промоцији наше општине.
Центар за културу и информисање Лопаре и СПКД „Просвјета“ су били носиоци
већине културних манифестација на подручју општине.
Када је у питању здравствена заштита и пројекти везани за то може се истаћи рад
Дома здравља у Лопарама, отварање нове зграде у кругу Дома здравља и реконструкцију
управне зграде, набавку опреме.
Спортске активности су реализоване у 8 клубова који дјелују на подручју општине.
Подржана је и посјета млађих категорија ФК Прибој, „Ред бул“ академији у Салцбургу.
Пружена је и подршка организовању традиционалних турнира у малом фудбалу у
мјесним заједницама Пукиш, Милино Село, Пељаве и др.
У Тобуту код Лопара, 6. и 7. јула 2019. године, одржана је Седма брдска ауто-трка
„Лопаре 2019“ која је уједно била и првенство БиХ и отворени шампионат Републике Српске.
Крајем године је организовано и регионално такмичење „Познавање националних
мањина“ уз учешће основних школа са подручја Лопара, Бијељине и Угљевика.
И ове године је успјешно реализована брдска ауто трка у Тобуту уз учешће око 30
такмичара из РС и ФБиХ.
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И протекле године су подржани пројекти који реализује Омладинска банка Лопаре у
оквиру које је реализовано 7 пројеката неформалних група младих.
У оквиру пројекта Подршка маргинализованим групама жена, подржано је оснивање 2
нове предузетничке радње.
У току године завршена је изградња нових 11 кућа за лица чији су стамбени објекти
уништени у елементарним непогодама 2014. године.
Капиталне инвестиције
У извјештајном периоду издвојена су значајна средства за инвестирање и реализацију
инфраструктурних објеката које је финансирала општина Лопаре из буџета. Уколико
посматрамо укупно реализоване инвестиције стање изгледа овако:
рб.

ПРОЈЕКАТ

Финансирање
из буџета

1.

Асфалтирање дијела локалног пута у засеоку Коса, МЗ Бобетино Брдо

2.

Израда и монтажа решеткастих носача на објекту МЗ Козјак

5.995,67

3.

Санација успона пута безонирањем коловозних стаза у засеоку
Тријешница, Тобут

6.962,38

4.

Санација макадамских застора на подручју општине Лопаре

5.

Санација клизишта на локалном путу гајеви-Корај

6.

Асфалтирање локалног пута у МЗ Липовице

7.

Изградња асфалтног пута у засеоку Гајићи, МЗ Пипери

8.

Асфалтирање дијела пута од раскршћа са рег. путем Р456 Прибој-Лопаре,
код школе на Заједницама, са примарним локалним путем ЛЗП пељавеТобут

43.447,06

9.

Санација прилазног макадамског пута према новом гробљу у Лопарама из
улице Живојина Мишића

6.990,75

10.

Изградња вањске расвјете МЗ Прибој

6.986,07

11.

Асфалтирање пута у засеоку Орловине, МЗ Подгора (ЛОТ 1)

12.

Асфалтирање пута у Милином Селу, преко Ћатиноваче (ЛОТ 2)

15.543,66
(учешће општине Лопаре)

13.

Асфалтирање пута у МЗ Коњиковићи (ЛОТ 3)

655,50
(учешће општине Лопаре)

14.

Изградња приступног пута између СШЦ „Вук Караџић“ Лопаре и базена
„Октопус“ Лопаре у ул. Доситеја Обрадовића

3|Страница

33.939,83

159.120,00
7.018,87
76.471,20
7.014,15

6.403,15
(учешће општине Лопаре)

7.012,98

19.

Земљани радови на локалном путу (од магистралног пута М18 Бусија)
дионица Петковићи-Бусија
Асфалтирање примарног локалног пута Цвјетковићи-Мирковићи, МЗ
Пељаве
Асфалтирање локалног макадамског пута у насељеном мјесту Мртвица,
раскршће Кореташи (ЛОТ 1)
Асфалтирање локалног макадамског пута, засеок Тисовица, Пирковци
(ЛОТ 2)
Санација клизишта на локалном путу МЗ Прибој, локалитет „Ђеруша“

20.

Санација клизишта у МЗ Миросавци, засеок Марићи

15.
16.
17.
18.

93.843,47
50.413,54
40.294,80
20.138,63
26.910,05
5.944,00

Односи са органима и организацијама
У извјештајном периоду општина је остварила сарадњу са ресорним министарствима
и Владом РС, Савјетом Министара БиХ, сусједним и другим општинама у Републици
Српској, међународним, владиним и невладиним организацијама. Када је у питању
међуопштинска сарадња остварени су добри резултати у сарадњи са Владом Брчко
дистрикта, као и са општином Угљевик и градом Бијељина, са којима смо учествовали у
реализацији неколико значајних пројеката.
Од међународне сарадње треба истаћи да је настављена сарадња са братским
општинама Уб, Неготин и Шмарје при Јелшах, као и сарадњу са градом Лозница.
Општина Лопаре је укључена у реализацију неколико пројеката са међународним
организацијама који су реализовани током протекле године, а неки од њих ће бити
настављени и током ове и наредних година.

Фебруар, 2020. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Радо Савић
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