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ГОДИНА ИЗАЗОВА
Поштовани суграђани, иако је ова година била тешка за становнике наше
општине, ипак нам је донијела помаке у привреди, здравству, инфраструктури,
те у бројним другим пројектима.
Година изазова, како је називамо, донијела нам је тешке тренутке због епидемиолошке ситуације изазване пандемијом корона вируса.
Међутим, можемо рећи да смо се добро понијели током исте. Дом здравља
Лопаре је имао тежак задатак , а то је очување здравља наших грађана, те као
такав успио је да се уврсти као једна од бољих здравствених установа у Републици Српској.
Можемо похвалити и грађане наше општине који су несебично давали свој
допринос и одговорно се понашали у вријеме пандемије вируса корона.
Да нисмо никога заборавили говори и чињеница да смо у овој години изградили петнаест кућа на подручју наше општине које су уништене током поплава
и клизишта 2014. и 2015. године.
Привредна активност је била смањена и отежана у вријеме највећих рестриктивних мјера, али чак ни тада нису сва предузећа и фирме обуставиле свој рад
или производњу.
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Воља коју показујемо говори да смо у овој години реализовали неколико
пројеката за младе, пружили смо подршку женама са наше општине за покретање бизниса у области услужних и производно-прерађивачких дјелатности, те
смо подржали и програм подршке предузетништву.
Уз то, посебну пажњу смо поклонили брендирању мајевичког сира зарца, који
би, да није стављен акценат на његову производњу, ишчезао са наших крајева.
Узевши у обзир да су нам културне и остале манифестације током ове године биле ограничене, успјели смо да на најбољи могући начин, примјерено и са
одређеним ограничењима, испоштујемо редовне активности као што су одржавање Дана дијаспоре, Ђурђевданских свечаности, славе општине Лопаре, Ликовног сабора „Мајевица 2020“ и многих других.
Понос наше општине су и млади који промовишу мајевички крај својим талентима. Међу таквима истиче се и наша суграђанка Марија Томић, која је
побиједила на највећем дјечијем музичком такмичењу „Ритам Европе“. Марија је дијете које је прави доказ какви су мајевичани- срцем, емоцијама, пјесмом и ведрином освојила је све. Као такав побједник, Марија је и довела
ово престижно такмичење у нашу општину, која ће 2021. године бити домаћин
„Ритма Европе“.
У новембру 2020. су одржани и локални избори на којима је, према потврђеним резултатима, конституисана и власт у општини, чија су окосница СДС и
ПДП. СДС је од увођења вишепартијског система од 1990. године увијек побјеђивала на свим изборима, а на овим је остварила најбољи резултат до сада
освојивши начелнички мандат са двије трећине гласова изашлих бирача, као
и 11 одборника у СО Лопаре.
Настављамо са континуитетом у раду, развојним пројектима, изградњи инфраструктуре, јачању примарне здравствене заштите и подршке пројектима
из свих области живота и побољшању услова за живот грађана. Једна од развојних могућности општине Лопаре је и изградња туристичког комплекса Бусија на Мајевици. Наши људи у дијаспори су сигурно важни за нашу општину
и сарадња мора бити настављена и продубљена.
Већина зацртаних циљева је реализована. Можемо рећи да је ова година
била тешка због вируса корона, али живот није стао. Настављамо са новим
пројектима и плановима на побољшању услова живота за наше грађане.

Радо Савић
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03. децембар 2019.

06. децембар 2019.

ПРОЈЕКТИ ЖЕНСКОГ
ПРЕДУЗЕТНИШТВА
У Лопарама је одржана информативна радионица за нови
Јавни позив за финансирање
бизниса из средстава фонда за
развој бизниса маргинализованих група жена који се суфинансирају средствима УСАИД-а и
буџета Општине Лопаре.
Претходно су потписана два
уговора којим су општина и
УСАИД обезбиједили 20.000
КМ подршке за покретање и развој бизниса жена из маргинализованих група.
Подршка од по 10.000 КМ дата
је за отварање фризерског салона и производно прерађивачку

ТАМИЧЕЊЕ
ЦРВЕНОГ КРСТА

дјелатност на сушењу воћа, поУченици седмог разреда
врћа, шумских плодова и биља. Основне школе “Свети Сава“
Ријеч је о подршци у развоју Лопаре освојили су прво мјебизниса за жене са инвалидите- сто на Регионалном такмичењу
у познавању покрета Црвеног
крста – „Мисли мине“ у Пелагићеву.

том, мајке особа са инвалидитетом, жене из руралних подручја,
жртве насиља, те незапослене
Побједници такмичења су
младе жене.
ученици Цвијан Митровић,
Александар Васић и Наташа Ра11. децембар 2019.
довановић, а за такмичење их је
припремала наставница Милена
ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ
Томић.

РАЗВОЈА КОНКУРЕНТНОСТИ

Представник Јединице за координацију пољопривредних
пројеката, Бранко Јефтић, при
Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске и руководилац
Агенције за пружање стручних
услуга у пољопривреди – Подручна јединица Бијељина, Драган Зарић, представили су у
Лопарама пројекат развоја кон-

курентности у руралним подручјима.
У раду радионице су учествовали предсједник, секретар, те
чланови Управног и Надзорног
одбора Удружења пчелара „Златна кошница“ из Лопара.
Циљ радионице је да учесници добију више информација о
пројекту и кластерском начину
организовања у пољопривреди.
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БИЦИКЛИСТИЧКА
РУТА „СТЕЋЦИ”
У Центру за културу и информисање у Лопарама Удружење
за очување баштине „Дијак“
Прибој, представило је објављену туристичку брошуру Бициклистичка рута „Стећци“.
Брошура је објављена у оквиру реализације пројекта „Међуентитетска акција за младе како
би се подстакао развој туризма
кроз означавање културних и
историјских локација на подручју општина Лопаре (РС), Теочак (ФБиХ), Сапна (ФБиХ) и
Угљевик (РС) и уцртавање бициклистичке руте дуж истих локација“ који је финасирала Амбасаде САД-а у БиХ.
www.opstinalopare.com
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16. децембар 2019.

ДОНАЦИЈА ЛОПАРСКИМ
ВАТРОГАСЦИМА
Ватрогасна јединица општине Лопаре добила је вриједну донацију у опреми и апаратима за гашење пожара.
Познати привредник и хуманитарац из
Њемачке Мирослав Којадиновић донирао је
140 апарата за гашење пожара, 45 комплета
опрема и 31 кацигу за ватрогасце.
Начелник општине Лопаре Радо Савић
заједно са сарадницима предао је донирану
опрему и апарате Ватрогасној јединици.
Он је подсјетио да је у току прошле године Ватрогасна јединица Лопаре набавила
ново возило за гашење пожара вриједности
270.000 КМ.
18. децембар 2019.

17. децембар 2019.

ДОДЈЕЉЕНЕ САДНИЦЕ ШЉИВЕ
Начелник општине Лопаре Радо Савић додијелио је 4.000 садница шљиве за 36 локалних пољопривредника, сорти „стенлеј“ и „чачанка родна“.
Савић је истакао да је идеја и жеља локалне власти да се врати
производња шљиве на Мајевици, и као примјер истакао воћњак „Јелена“ који броји 40.000 садница шљиве који је подигао у претходној
години Драган Јовић, мајевичанин који живи и ради у Аустрији.

АСФАЛТИРАЊЕ
НА ЖУТАВЦИ

Начелник општине Лопаре
Радо Савић посјетио је Мјесну
заједницу Милино Село - засеок
Жутавку у којој је асфалтирано
1.200 метара пута за шта је издвојено 96.000 КМ.
Општина Лопаре је за саднице извдојила 10.000 КМ, а саднице
Савић је рекао новинарима да
су добијене у оквиру пројекта „Успостављење међуопштинске саје општина Лопаре за овај пројерадње у области пољопривреде општине Лопаре и федералне опшкат издвојила 46.000 КМ док су
тине Челић“ који се заједнички реализује са Савјетом Европе који
мјештани сакупили 50.000 КМ.
је издвојио 6.000 евра.
www.opstinalopare.com
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16. децембар 2019.

21. децембар 2019.

АСФАЛТИРАЊЕ У ЏЕЛИЋИМА
Зajeдничким улaгaњeм Љубe
Дeспoтoвићa и oпштинe Лoпaрe
aсфaлтирaнo је 200 мeтaрa путa
у MЗ Toбут, зaсeoк Џeлићи.
Сaдa je свих 1.100 мeтaрa oд
рeгиoнaлнoг путa дo Џeлићa бeз
прекидa пoд aсфaлтoм ширинe
2,6 мeтaрa.

ДРУЖЕЊЕ ЛОВАЦА
Мајевички ловци, њих више од
600, окупили су се на традиционалној ловачкој вечери у Лопарама.

23. децембар 2019.

ПРИЈЕМ ЗА УСПЈЕШНОГ СПОРТИСТУ
Начелник општине Лопаре
Радо Савић уприличио је пријем
за деветнаестогодишњег Слободана Манојловића из Лопара,
фудбалера Футсал клуба “Салинес” Тузла и потпредсједника
клуба Давора Дивковића. Слободан Манојловић је од ове године
члан репрезентације БиХ.

Предсједник Ловачког удружења “Мајевица” Јовица Глигић похвалио се значајним повећањем броја дивљачи - срна
и дивљих свиња, те додао да је
ове године било и вукова, чак и
медвједа.
Дружењу ловаца присуствовао
је и начелник општине Лопаре
Радо Савић који је пожелио ловцима „добар поглед“.

23. децембар 2019.

ПРОМОВИСАН ПРОЈЕКАТ ПОМИРЕЊЕМ ЗА
БУДУЋНОСТ

У Лопарама је реализован дио пројекта „ПомиДруги дио пројекта реализоваће се сутра у Теорењем за будућност“ у оквиру имплементације чаку гдје су такође предвиђене овакве активности.
пројекта ПРО-Будућност.
Пројекат су реализовали Светосавска омладинска заједница из Лопара и Бошњачка заједница
културе „Препород“ из Теочака.
Дуж главне улице у Лопарама засађено је дрвеће - каталпе, а у порти цркве Покрова Пресвете
Богородице су засађене руже и постављене клупе, као заједнички пројекат ове двије заједнице у
циљу промоције мира, толеранције и дијалога различитих националности.
25. децембар 2019.

ХУМАНИТАРНA АКЦИЈA
У добровољној акцији Дома здравља Лопаре и још три удружења крв је дало 79 добровољних давалаца.
Осим Дома здравља, у акцији су учествовали Удружење добровољних давалаца крви Лопаре, као и
удружења “Мајевички акцијаши” и “Мајевички волонтер”.
Директор Дома здравља Лопаре Желимир Нешковић рекао је да је ово друга акција давања крви у овој
општини, те похвалио сва удружења која учествују у акцији.
Лопаре XIII СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ

2020. година

www.opstinalopare.com

ОПШТИНА ЛОПАРЕ

ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН
26. децембар 2019.

7

02. јануар 2020.

ПОДЈЕЛА ПАКЕТИЋА

Поводом божићних и новогодишњих празника и
ове године је у Центру за културу и информисање
у Лопарама организована подјела пакетића за дјецу
предшколског узраста уз пригодан програм малишана из Дјечијег вртића Лопаре.
Општина Лопаре обезбиједила је 900 пакетића за
сву дјецу узраста до десет година са подручја које
територијално покрива.
Ученицима од првог до петог разреда пакетићи
су уручени по централним и подручним школама.

СЈЕЧА БАДЊАКА У
ПРИБОЈУ
Мјештани Прибоја су традиционално посјекли
бадњак и принијели га испред Храма рођења пресвете Богородице.
Бадњак је, након што је посјечен, пронесен кроз
цијело село, како налажу обичаји овог мајевичког
краја.
Старјешина Храма протојереј-ставрофор Јеремија
Лазић рекао је да се по традицији у Прибоју бадњак
приноси светињи на дан како се прославља Свети
Игњатије Богоносац.
Поред великог броја мјештана, приношењу
бадњака присуствовао је и
начелник општине Лопаре
Радо Савић,
који је изразио
задовољство
саборношћу
мајевичког
народа.

06. јануар 2020.

БАДЊЕ ВЕЧЕ У МАЈЕВИЧКОМ КРАЈУ
У свим мајевичким храмовима је служено вечерње богослужење, након чега су освештани и
наложени бадњаци.
У порти Храма Покрова Пресвете Богородице у
Лопарама вечерње богослужење служио је старје-

www.opstinalopare.com

шина храма протојереј-ставрофор Стево Јовић
који је вјерницима честитао Божић уз поруку да
се Христовим рођењем рађа љубав у свим православним хришћанима, вјерницима и људима добре воље.
Налагању бадњака присуствовали су бројни грађани општине Лопаре, као и људи из дијаспоре који
празнике проводе у родном крају.
Начелник ове мајевичке општине Радо Савић наложио је бадњак и
честитао најрадоснији хришћански
празник-Божић свештенству, монаштву и грађанима традиционалним
поздравом- „Мир Божији, Христос
се роди!“.
Након вјерских обреда грађани
су се веселили уз кувано вино и ватромет који је обезбиједила општина Лопаре.
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08. јануар 2020.

СРПСКА ПРИСТОЈНО МЈЕСТО
ЗА ЖИВОТ

Република Српска, која се сачувала и дијелом
Он је позвао да се за Српску бори сваки њен
изградила, треба да буде мјесто пристојног живо- грађанин, сваки функционер, да буду кориснији за
та свих њених грађана-поручио је начелник опш- своју републику како би се створио амбијент да
тине Лопаре Радо Савић.
млади људи планирају будућност и да живе у њој
стварајући породице.
На пријему за представнике привредног, културног, друштвеног живота општине Лопаре поводом
Дана Републике Српске, Савић је упутио честитке
грађанима и пожелио напредак.
Савић је претходну годину ове мајевичке општине оцјенио успјешном.
Он је најавио и нове пројекте које ће обиљежити ову годину, а то су изградња хладњача, нове
пословне хале и друге инфраструктурне пројекте.
05. јануар 2020.

КОРПА СОЛИДАРНОСТИ
У дане божићњег поста 2019/20. године, Светосавска омладинска
заједница је уз благослов протојерејa ставрофора Стеве Јовића, реализовала Корпу солидарности.
Са пакетима пуним основних потрепштина, млади светосавци су
на челу са својим предсједником обишли 25 кућа социјално најугроженијих лица на подручју општине Лопаре.
22. јануар 2020.

УГОВОРИ О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА
ОСАМ ОПШТИНА
Министар управе и локалне
самоуправе Републике Српске
Лејла Решић, потписала је у
Бањалуци, уговоре са начелницима осам општина о суфинансирању пројеката, за шта је издвојено 134.200 КМ.
Уговори су потписани са начелницима општина Осмаци,
Лопаре, Ново Горажде, Шамац,
Пелагићево, Калиновик, Језеро
и Берковићи.
Лопаре XIII СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ
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27. јануар 2020.

ОБИЉЕЖЕНА
ШКОЛСКА СЛАВА

Ломљењем славског колача
просвјетни радници и ученици у
основним и средњој школи у Лопарама обиљежили су школску
славу Светог Саву.
Слави је присуствовао и начелник општине Лопаре Радо Савић
са сарадницима и послаником у
НСРС Ђорђем Поповићем. Начелник општине је честитао свим
просвјетнм радницима и ученицима школску славу, те истакао
како је школство потребно стално унапређивати.
28. јануар 2020.

ОБЕЗБИЈЕЂЕНИ
ПЛАЦЕВИ
Начелник општине Лопаре
Радо Савић потписао је уговоре
о додјели плацева за 17 породица на којима ће се градити куће.
Плацеве је бесплатно обезбиједила општина Лопаре за ове породице.
Пројекат с е ре ализује захваљујући Развојном програму
Уједињених нација, Европској
унији, Влади РС као и уз значајно учешће општине Лопаре.

www.opstinalopare.com

ОПШТИНА ЛОПАРЕ
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24. јануар 2020.

ДЕСТИЛЕРИЈА “ЕПОХА”
ДОБИТНИК НАГРАДЕ
Дестилерија “Епоха” из Бобетиног Брда добитник је престижне награде на Међународној научној агробизнис конференцији “МАК 2020”
која се одржавала на Копаонику.
Повеља за развој
предузетништва, агропривреде, туризма западног Балкана уручена је власнику “Епохе”
Бојану Џувелековићу,
који је истакао да је
ова награда подстрек
за даљи рад.
Организацију су помогли град Краљево, Факултет за менаџмент из Сремских Карловаца
и Балкански научни центар Руске академије природних наука.
Покровитељи манифестације су Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде Србије, Министарство просвјете, науке и
технолошког развоја, Министарство за Европске интеграције Србије,
Привредна комора Србије, општина Врњачка Бања, општине Трстеник
и Лопаре из Републике Српске.
31. јануар 2020.

САРАДЊА ЛОПАРА И ЊЕМАЧКОГ
ГРАДА МИЛДОРФ
Начелник општине Радо Савић састао се са градоначелницом њемачког града Милдорф
Мариане Цолнер и разговарали
су о будућој сарадњи ових локалних заједница.
Градоначелница Милдорфа
Мариане Цолнер изразила је
задовољство јер је упознала начелника Лопара Раду Савића, и
најавила сарадњу са овом мајевичком општином.
Сарадњу Лопара и Милдорфа
иницирали су угледни баварски привредник Роберт Прилер, пријатељ српског народа и
Републике Српске као и успјешни привредник и хуманитарац
2020. година

Мирослав Којадиновић који је
живи и ради у овом баварском
граду, а поријеклом је из Републике Српске.
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ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН

01. фебруар 2020.

СРБИ У ДИЈАСПОРИ ЧУВАЈУ СВОЈ
ИДЕНТИТЕТ, КУЛТУРУ И ЈЕЗИК
“Срби у Швајцарској су нај- родни крај и нагласио је да сви у Европи, сарадњом и преузибоље организовани, и најбоље представници власти Републике мањем искустaва од економски
чувају свој идентитет, културу Српске треба да траже партнере напредних средина.
Прослави Дана Репуи језик и међу њима поблике Српске присустстоји саборност”, поручио је начелник општивовали су предсједник
не Лопаре Радо Савић у
Народне Скупштине РеДиетикону код Цириха
публике Српске Недељко
Чубриловић, Амбасадор
на обиљежавању Дана
БиХ у Швајцарској Боро
Републике Српске у
Швајцарској.
Бронза, државни секретар министра за екологију
Савић је изразио задовољство јер мајевичВладе Србије Бранимир
ка дијаспора помаже
Блажић.
08. фебруар 2020.

СВЕТОСАВСКА
АКАДЕМИЈА

15. фебруар 2020.

У организацији Светосавске омладинске заједнице Лопаре, а под покровитељством општине
Лопаре у Центру за културу одржана је Светосавска академија.
Академију је свечано отворио и благословио
Архијерејски намјесник тузлански протојереј
ставрофор Стево Јовић, а затим је бесједу о лику
и дјелу Светог Саве говорио теолог и вјероучитељ
Бошко Максимовић.
У програму Светосавске академије учествовали су византијски хор „Свети Роман Мелод“ из
Брчког, хор Светосаваца из Лопара, те вокалноинструментална група „Стефани“ из Брчког.
На крају вечери ријечи захвалности учесницима програма и публици упутио је координатор
Светосавске омладинске заједнице ђакон Никола
Чекетић.

ТЕЖИМО ЈЕДИНСТВУ СА
СРБИМА У СРБИЈИ

У Храму Рођења Пресвете Богородице у Мачковцу је служен парастос за 242 погинула борца
мајевичког краја, а Светој архијерејској литургији
присуствовао је и начелник општине Лопаре Радо
Савић.

Његово преосвештенство епископ зворничкотузлански Фотије честитао је вјерницима и држави Србији празник Сретење и истакао тежњу за
српским јединством.
Епископ Фотије позвао је вјернике да се моле за
српски народ у Црној Гори који се бори да заштити своје светиње.
Лопаре XIII СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ
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16. фебруар 2020.

78 ГОДИНА ОД СТРАДАЊА
ПАРТИЗАНСКОГ ШТАБА

УСВОЈЕНИ ИЗВЈЕШТАЈИ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
На редовној сједници Скупштине општине /СО/ Лопаре
усвојени су извјештаји о раду
начелника као и Општинске
управе.

Поводом обиљежавања 78. гоПрисутнима су се обратили
дишњице од погибије чланова предсједник Скупштине опшштаба Првог Мајевичког народ- тине Лопаре Миленко Ристић,
но - ослободилачког партизан- члан предсједништва СУБНОРа РС Михајло Видић и помоћник
министра рада и борачко-инвалидске заштите РС Радомир
Граонић.
У селу Вукосавци, 20. фебруара 1942. године, извршен је напад на Штаб Мајевичког одреда
и убијено 30 бораца.
Одборници су увојили и извјеског одреда одржана је традициМеђу погинулима су били и штај о стању популационе полионална комеморација у спомен народни хероји Иван Марковић тике у претходној години на подИрац и Фадил Јахић Шпанац.
– комплексу на Вукосавцима.
ручју општине Лопаре.
21. фебруар 2020.

САСТАНАК САВЈЕТА
ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА

Савјет за безбједност саобраћаја Лопаре одржао је трећу
сједницу након одлуке Скупштине о оснивању овог органа. Главни задаци овог Савјета су израда
и усвајање докумената везаних

за повећање безбједности у саобраћају као и иницирање пројеката који се тичу саобраћајне инфраструктуре у нашој општини.
Чланови овог савјета су представници општинске управе,
Полицијске станице, Ватрогасне
јединице, Дома здравља, пољопривредних произвођача, образовних институција, представник
ЈПШ „Шуме Републике Српске“
и АМД „Ауто-Мајевица“.
www.opstinalopare.com

24. фебруар 2020.

19. фебруар 2020.

ПРОМОЦИЈА КЊИГА
ИВАНЕ СТАНКОВИЋ

ПРЕДАВАЊЕ ИЗ
ОБЛАСТИ ПЧЕЛАРСКЕ
ПРОИЗВОДЊЕ
Српска манекенка Ивана
Одјељење за привреду и
Станковић промовисала је у Лодруштвене дјелатности општине
парама аутобиографске романе
Лопаре, у сарадњи са Агенцијом
“Без даха” и “Страст” о проза пружање стручних услуга у
живљеном свјетском моделингу.
пољопривреди из Бијељине, орПрва књига “Без даха” прати
ганизовало је у Лопарама предањен животни пут и успјешну кавање из области пчеларске проријеру, а књига “Страст” садржи
кратке приче са доживљајима из
година бављења моделингом.
Промоција књига у Центру за
културу и информисање у Лопарама организована је уз помоћ
Мајевичанина Илије Ђурића
који живи и ради у Београду.
изводње за чланове Удружења
пчелара „Златна кошница“ и
пчеларе са подручја општине
Лопаре.
Предавање је одржао проф. др
Горан Мирјанић са Пољопривредног факултета из Бања Луке
на тему прољетних радова на
пчелињаку.
2020. година
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25. фебруар 2020.

ИНИЦИЈАТИВА
„ГДЈЕ СУ МЛАДИ?“

ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН

01. март 2020.

МАЈЕВИЧКО ПОСИЈЕЛО

СПКД „Просвјета“ Лопаре, у сарадњи са Центром за културу
Лопаре, а под покровитељством Општине Лопаре организовала је
традиционалну манифестацију „Мајевичко посијело“, дружење у
традиционалном духу уз
пјесме и игре мајевичког
поднебља.
У препуној сали Центра
за културу и информисање
у Лопарама, одржано је
финално вече манифестације „Мајевичко посијело
2020“. У програму су учествовали најуспјешнији
извођачи традиционалних
мајевичких пјесама, свирачи на народним инструментима и фолклорни ансамбли свих узраста, као и чланови секције
кроз разговоре са својим врза очување народне традиције СПКД „Просвјета“ Лопаре.
шњацима из Лопара идентиПублика је имала прилику да погледа наступе најуспјешнијих
фиковала је проблеме у својој
представника неколико мјесних заједница општине Лопаре у тразаједници, како би их заједно
диционалним дисциплинама народног стваралаштва.
превазишли.
План им је да млади из ције06. март 2020.
ле БиХ заједно идентификују
проблеме у својим заједницама,
УГОВОРИ СА
а потом их у сарадњи са локалПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА
ним властима покушају ријешити.
Начелник општине Лопаре Радо Савић потписао је уговоре са
Иницијатива „Гдје су мла- три корисника пакета из области пољопривредне производње, у
ди?!“ реализује се уз подршку оквиру Програма за опоравак од поплава који финансира ЕУ, а реУСАИД-овог пројекта ПРО- ализује УНДП.
Будућност, који у БиХ проводи
Савић је након потписивања уговора рекао да ова три потписниCatholic Relief Services (CRS) са ка добијају садни материјал, као и стручну помоћ за пластенике
партнерима.
које су добили у протеклој години.
Група младих активиста из
цијеле БиХ састала се са начелником општине Лопаре Радом
Савићем како би га упознали са
иницијативом „Гдје су млади?“.
Након састанка са начелником, група младих активиста

15. март 2020.

ДЕЗИНФЕКЦИЈА ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА
И ПОВРШИНА
На подручју општине Лопаре се спроводи дезинфекција свих
јавних објеката и јавних површина према наредбама министра
здравља и социјалне заштите Републике Српске Алена Шеранића.
Дезинфекцију спроводе хигијенско-епидемолошка служба Дома
здравља, Ватрогасна јединица и Општина Лопаре.
Лопаре XIII СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ
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20. март 2020.

НЕМА ЗАРАЖЕНИХ
КОРОНА ВИРУСОМ

ШИВЕЊЕ
ЗАШТИТНИХ МАСКИ

Начелник општине Лопаре Радо Савић рекао је да је у
Општински штаб за ванредне ситуације општине Лопаре одр- овој локалној заједници почело
жао је састанак на коме је констатовано да је епидемиолошка ситу- шивење заштитних маски, при
ација стабилна, да нема регистрованих обољелих лица од корона чему је организован рад три ловируса, а да је под надзором 37 лица.
калне шнајдерице.
Начелник општине Лопаре формирао је тим од запослених из
општинске управе са задатком да пружи помоћ и подршку становништву којем је помоћ неопходна у овој ванредној ситуацији.
Задатак тима за помоћ и подршку је да помогну старим и изнемоглим лицима као и свим другима којима је помоћ потребна за
набавку хране, лијекова и осталих животних потреба.
27. март 2020.

“КРИСТИНМОД” И “ЕПОХА” ДОНИРАЛИ
МАСКЕ И АЛКОХОЛ

Савић је нагласио да становници општине Лопаре у потпуности поштују све мјере и преМајевичко текстилно предузеће “Кристинмод” и дестиларија
поруке које су издате с циљем
“Епоха” из Бобетиног Брда у општини Лопаре солидарисали су се
превенције вируса корона и у
са грађанима у ванредној ситуацији и донирали заштитне маске и
овој локалној заједници нема заалкохол.
ражених, 120 лица је под надзоНачелник општине Лопаре
ром, док је некима та мјера већ
Радо Савић рекао је да је фиристекла.
ма “Кристинмод” становницима
општине донирала 2.000 заштит19. март 2020.
них маски које ће наредних дана
ПРИВРЕДА ТРПИ
бити подијељене грађанима.
Претходно је и дестилерија
ПОСЉЕДИЦЕ
“Епоха” донирала 100 литара алНачелник општине Лопаре
кохола општини Лопаре у пакоРадо Савић изјавио је да привању по литар.
вреда у овој општини, због отежаног извоза и набавке сиро23. март 2020.
вина, већ трпи посљедице и да
већина субјеката ради смањеним
капацитетом, те предложио надлежним органима да растерете
послодавце плаћања пореза и
Начелник општине Лопаре Радо Савић одлучио је да своју пла- доприноса на плате радника, да
ту смањи на висину просјечне нето плате у Републици Српској за би се сачувала радна мјеста.
цијели период трајања ванредне ситуације уведене због пандемије
Он је предложио и да за све
вируса корона.
раднике који су у радном односу,
На основу одлуке коју је Савић донио, у буџету општине остаће а који не раде због ванредне си2.000 КМ на мјесечном нивоу намијењених за ове потребе.
туације, послодавци имају пра“Ово је моја лична одлука и не односи сe ни на кога другог у во рефундације од Владе од 300
општини”, рекао је начелник Лопара.
КМ мјесечно по раднику.

НАЧЕЛНИК СМАЊИО
СВОЈУ ПЛАТУ

www.opstinalopare.com
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26. март 2020.

БЕСПЛАTНО ДЕЗИНФЕКЦИОНО
СРЕДСTВО
Општина Лопаре обезбиједила је за становнике Лопара бесплатно дезинфекционо средство натријум хипохлорит, које је препоручио Европски центар за превенцију и контролу болести, саопштено је из општинске управе.
01. април 2020.

ПРИМЈЕР ХУМАНОСТИ
Стојан Стевановић, који у
Швајцарској живи 32 године,
дао je на располагање своје хотеле у Швајцарској и објекат у
Републици Српској за бесплатни смјештај оних који су се
услијед епидемије вируса корона нашли на улици.
Стојан помаже онима који су
у вријеме епидемије остали без
посла јер су у Швајцарској радили на “црно”, онима који немају смјештај, који спавају под
мостовима, у колибама или су
“Хелвеција” у мајевичком родпрактично на улици.
ном мјесту Лопаре, дао у исте
Он напомиње и да је сву своју
сврхе док траје ванредно стање
имовину, све апартмане хотела
у његовој земљи, а обезбиједио
30. март 2020.

ПОЧЕЛА ПОДЈЕЛА
РЕГРЕСИРАНОГ
ДИЗЕЛА

је својим транспортом и душеке
из Сарајева.
Начелник Лопара Радо Савић раније је Срни рекао да је
ова локална заједница испунила
услове, односно правовремено
реаговала и обезбиједила смјештај за десет лица у хали “Хелвеција”, која је вишенамјенска
сала.
Објекат у Лопарама располаже водом, има струју, кухињу,
собе, тоалете, те систем гријања
односно хлађења, све што је неопходно за евентуални смјештај
лица, као и кревете који су на
располагању општини.

09. април 2020.

ДОНАЦИЈА ЗАШТИТНИХ МАСКИ

Заштитне маске су уручили
протојереј - ставрофор Стево
Јовић, архијерејски намјесник
Подјела регресираног дизела
тузлански и протојереј Спасоја
за прољећну сјетву почела је
Радовановић.
за првих 149 пољопровредних
Директор ове здравствене
произвођача.
установе Желимир Нешковић
Регресирано гориво се може
захвалио је за донацију и изпреузети на Нестро пумпи уз доДобротворна организација разио задовољство јер доладатни попуст од 10 фенинга одоЕпархије зворничко-тузланс- зи из организације која је под
бреног од “Нестро Петрол-а”.
Наредних дана се очекују до- ке “Тројеручица” донирала је окриљем Епархије зворничкоДому здравља Лопаре 250 ши- тузланске.
датни спискови.
вених маски за заштиту против
вируса корона.
Лопаре XIII СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ
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16. април 2020.

ПОДЈЕЛА ПАКЕТА
САДНОГ МАТЕРИЈАЛА

ПОДЈЕЛА ПОМОЋИ
ПРЕД ВАСКРС

У Лопарама је завршена подјела 150 пакета
садног и сјетвеног материјала које је обезбиједило ресорно министарство, преусмјеравањем
кредитних средстава по IFAD пројекту, а сви заинтересовани који су били “испод црте” за додјелу добиће од општине по 100 КМ за садњу
у баштама, рекао је Срни начелник ове локалне
заједнице Радо Савић.

Савић је навео да су пакети намијењени за
садњу поврћа, односно башта, а да је на списку
било 240 заинтересованих.
Он је истакао да су приоритет имале вишечлане породице, самохрани родитељи, особе које
су изгубиле посао, материјално необезбијеђена
лица, људи без редовних примања и социјално
угрожени.

Тим за помоћ и подршку општине Лопаре почео је подјелу 212 прехрамбених пакета за социјално најугроженије становнике ове мајевичке
општине.
Пред највећи православни празник 212 породица ће добити ове пакете, појединачне вриједности око 25 КМ. Помоћ су обезбиједили општински Центар за социјални рад, Црвени крст, те
општинско Српско просвјетно културно друштво “Просвјета”, заједно са Месном индустријом
“Тулумовић” из Лакташа.
“Месна индустрија `Тулумовић` из Лакташа
донирала је 100 килограма кобасице и 100 килограма месног нареска за угрожено становништво
општине Лопаре”, рекао је Срни начелник општине Лопаре Радо Савић.

18. април 2020.

ПОСЈЕТА ПОРОДИЦИ
МИЛИЋ
Начелник општине Лопаре Радо Савић и директор лопарског Дома здравља Желимир Нешковић су поводом Васкрса уручили пригодне
поклоне Ристи и Радојки Милић, који живе у
најудаљенијој кући лопарске мјесне заједнице
Јабланица.
Радојка и Ристо имају по више од осамдесет
година, обоје су болесни и тешко се крећу, а посебно их је погодило то што им због вируса корона дјеца нису могла да дођу за највећи хришћански празник.
www.opstinalopare.com
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22. април 2020.

САНАЦИЈА КОЛОВОЗА
На дијелу регионалног пута Р 456 између Заједница и Лопара саниран је коловоз у дужини од 300 метара, а на регионалном путу
кроз Јабланицу према Пиперима започети су радови на санацији
клизишта.
Такође је у току обиљежавање хоризонталне саобраћајне сигнализације у насељу Лопаре, исцртавањем линија, пјешачких прелаза,
паркинг мјеста и др.
24. април 2020.

НОВИХ ШЕСТ
ПРОЈЕКАТА
Општина Лопаре и Фондација
Мозаик већ осму годину финансијски подржавају рад Омладинске банке Лопаре, која је у овој
години подржала шест друштвено корисних пројеката за младе.
Уручени су чекови и потписани
уговори за ове пројекте.

25. април 2020.

САНИРАНО КЛИЗИШТЕ И
АСФАЛТИРАНА ДИОНИЦА
У Лопаре Селу на регионалном путу Лопаре - Г. Тузла санирано је клизиште у Милетићима, настало током клизишта и
поплава 2014.год. У склопу тог
пројекта асфалтирана је дионица у дужини од 480 метара, ширине 5 метара. Вриједност радова је 312.000 КМ.

25. април 2020.

ЗАШТИТНА СРЕДСТВА ДОМУ
ЗДРАВЉА
Добротворна организација
Епархије зворничко-тузланске
“Тројеручица” даровала је данас заштитне маске, рукавице и
дезинфекциона средства Дому
здравље Лопаре.
Директор ове здравствене
установе Желимир Нешковић

захвалио је за донацију, посебно
јер долази из Цркве.
Заједно са ђаконом Мишуром,
испред “Тројеручице” су били
присутни архијерејски намјесник тузлански протојереј-ставрофор Стево Јовић и члан овог
удружења Јелена Спасојевић.
07. мај 2020.

ПОСЈЕТА ПРЕДСЈЕДНИКА САВЕЗА РОМА
Начелник општине Лопаре Радо Савић разговарао је са
предсједником Савеза Рома Републике Српске Александром
Машићем о раду Савеза и локалног Удружења и сарадњи са општином.
Лопаре XIII СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ
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Предсједник Савеза Рома са
својим сарадницима је приликом обиласка мјештана у селу
Веселиновац, поред пакета, социјално угроженим вишечланим
породицама, уручио и ваучере
вриједности 100 КМ.
www.opstinalopare.com
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06. мај 2020.

СЛАВА ОПШТИНЕ - ЂУРЂЕВДАН
У част Светог Георгија - крсне славе општине
Лопаре ове године није одржана традиционална
свечана сједница локалног парламента. Изостао је
и низ културних и спортских догађаја, а није било
ни масовних окупљања поводом “Ђурђевданских
свечаности”.
У Храму покрова Пресвете Богородице у Лопарама је служена литургија, освештано је славско
жито и сломљен славски колач.
Намјесник тузлански, протојереј-ставрофор
Стево Јовић са свештенством служио је на крсну
славу општине Лопаре - Ђурђевдан помен за 242
погинула борца са Мајевице која су у одбрамбено-отаџбинском рату своје животе положила за
темеље Републике Српске.
Начелник општине Лопаре Радо Савић рекао
је да је овогодишња прослава Ђурђевдана скромнија него иначе и свим становницима Лопара честитао је крсну славу општине у нади да ће сљедећи Ђурђевдан бити прослављен онако како је
слављен претходних година.
08. мај 2020.

РЕНОВИРАЊЕ
ЗГРАДА
У Лопарама је почело реновирање још једне зграде у главној
улици, за шта су станари прикупили око 18.000 КМ, а општина
је помогла са 5.000 КМ, рекао је
начелник општине Лопаре Радо
Савић.

До сада је у Лопарама, са
учешћем општине од 5.000 КМ,
у овом пројекту обновљено десетак зграда.
www.opstinalopare.com

Кум овогодишње славе био је Слободан Павловић, који је у Лопарама изградио јавну чесму и за
данас је било предвиђено свечано отварање, али
због ситуације са пандемијом то је одгођено за
боље дане.
Парастосу, који је служен код споменика “Јунацима Мајевице”, присуствовало је општинско руководство и представници Борачке организације,
након чега је положено цвијеће.

11. мај 2020.

ГРАДЊА КУЋА У НАСЕЉУ
СЛАТИНА
Начелник општине Лопаре
Радо Савић посјетио је насеље
Слатина, гдје је у току градња
кућа за породице чија је имовина страдала у клизиштима и поплавама 2014. и 2015. године.
Он је навео да ће од 2014. до
краја 2020. године укупно бити
стотину новоизграђених кућа на подручју
лопарске општине за
људе који су их изгубили у клизиштима и
поплавама.
Овај програм је
финансиран средствима ЕУ, ентитетских
влада и општине, а
реализује га УНДП.
2020. година

Општина Лопаре је свима који
немају плац на безбједном терену обезбиједила бесплатно земљиште.
Учешће општине је 5.000 КМ
за сваку стамбену јединицу и
обезбјеђивање потребне инфраструктуре.
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14. мај 2020.

ЛОКАЛНА ПРИВРЕДА СЕ
ПОСТЕПЕНО ОПОРАВЉА
Начелник општине Лопаре
Радо Савић рекао је да се привреда ове мајевичке општине,
након попуштања мјера уведених због појаве вируса корона,
постепено опоравља.
Он је истакао да су неки привредни субјекти у Лопарама чaк
и примали раднике за вријеме
ситуације везане за вирус корона, као што је Фирма “Tермоелектро опрема” која је примила
нових тридесетак радника.
На подручју општине Лопаре
успјешно, осим “Tермоелектро
опреме”, послује и фирма “Ентеријер Којић”, “Ђокић метал”,

“Поливита”, “Кристин мод”,
“Tермал инт”, предузеће “САС”,
“Смиљевац пром”, “Смарт систем”, “Интеграл МЦГ”, те “Ранрад” и други који су вратили или
постепено враћају своје запослене.

14. мај 2020.

15. мај 2020.

УСПОСТАВЉЕН
АДРЕСНИ
РЕГИСТАР
Општина Лопаре је заједно са
другим општинама у Републици Српској 2017. год. потписала
Споразум о успостави Адресног
регистра са Републичком управом за геодетске и имовинскоправне послове уз подршку ЦИЛАП пројекта.
Општина Лопаре је успјела
успоставити комплетан Адресни
регистар на својој територији и
он је јавно доступан на званичној интернет страници општине.
Адресни регистар је евиденција свих улица и кућних бројева стамбено-пословних објеката
на подручју једне локалне заједнице.

MAНАСТИР У РОЖЊУ
ОБИЉЕЖИО СЛАВУ

Манастир у Рожњу, српском
селу у федералној општини Сапна, у присуству мањег броја вјерника, обиљежио је крсну славу
Светог пророка Јеремију. Обиљежавање славе је почело литургијом, ломљењем славског колача, након чега је служен парастос
за 18 погинулих бораца из Рожња
у одбрамбено-отаџбинском рату.

ПОСЈЕТА ПОРОДИЦИ ВАСИЋ
Начелник општине Лопаре
Радо Савић посјетио је вишечлану породицу Петра Васића
из Миросаваца јер је у овој локалној заједници ове године
изостало уобичајено окупљање
и програми поводом 15. маја Међународног дана породице.
Савић је рекао да су осмочланој породици Васић уручени
скромни поклони и новчана помоћ.
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Он је истакао да су се, приликом посјете, договорили да општина у наредна два мјесеца за
ову породицу набави пластеник
који ће бити постављен у њиховом домаћинству.
Савић је подсјетио да општина Лопаре, с циљем стимулисања популационе политике, а
самим тим и подршке породици
као језгру друштва, обезбјеђује
60.000 КМ годишње.

www.opstinalopare.com
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28 ГОДИНА ДРУГЕ МАЈЕВИЧКЕ
БРИГАДЕ
У Прибоју је обиљежено 28 година од формирања Друге мајевичке бригаде Војске Републике Српске из чијег састава су 404
борца дала живот за Републику Српску.
Парастос погинулима служен је код споменика, а претходно је
служена литургија у Цркви Рођења Пресвете Богородице.
Вијенце на споменик погинулим борцима положили су представници Борачке организације, команде Друге мајевичке бригаде, делегација општине Лопаре и породице погинулих.
Овогодишње обиљежавање било је у складу са прописаним мје25. мај 2020.
рама због епидемије вируса корона.
26. мај 2020.

ОСНОВЦИМА МИНИ-РАЧУНАРИ
Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање
и информационо друштво Републике Српске, заједно са општином
Лопаре, додијелило је основним школама на подручју те мајевичке општине 164 “распбери пај” мини-рачунара.
Савјетник министра за научнотехнолошки развој, високо
образовање и информационо
друштво Републике Српске Никола Драговић, изјавио је да ће
ови рачунари помоћи дјеци из
три основне школе на подручју
Лопара да начине прве кораке у
предмету рачунарства.
Начелник општине Лопаре Радо Савић изразио је задовољство
овом акцијом Министарства тиме што су директори школа преузели ову вриједну донацију и ученици са подручја општине добили
164 рачунара и 35 рутера.
27. мај 2020.

ИНИЦИЈАТИВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ
ПУТА ПРЕКО ГОРЊЕ ТУЗЛЕ
Начелник општине Лопаре Радо Савић и министар туризма, трговине и саобраћаја Тузланског
кантона Един Бушевац изразили су спремност да
подрже реконструкцију пута Тузла-Лопаре, преко Горње Тузле.
Бушевац је током састанка са Савићем у Лопарама најавио да ће министарство које предводи у
овој години урадити пројектну документацију за
реконструкцију два и по километра пута.
www.opstinalopare.com

АСФАЛТ НА
ПАРКИНГУ КОД
ЦРКВЕ

Око порте Цркве Светог пророка Илије у Лабуцкој код Лопара уређен је паркинг простор
и интензивирају се радови на
уређењу ентеријера.

Радови се настављају и у унутрашњости цркве, гдје је отпочело фрескописање. Уређује се
и порта, а ограда се ради етапно,
прво 72 метра поред паркинга,
а онда долази на ред и западна
страна порте.

Савић је рекао да је мајевичка општина спремна да подржи ову иницијативу и да ће се општина
обратити предузећу “Путеви Републике Српске”
с циљем да дионица пута кроз подручје општине
Лопаре буде у потпуности рехабилитована.
Ријеч је о дионици од девет километара кроз
ову општину, од око 16 километара пута Г. ТузлаЛопаре.
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ОБИЉЕЖЕН
01. ЈУН
Прије 25 година отпочела је
жестока офанзива такозване армије Босне и Херцеговине из
правца Тузле на јужне дијелове
Мајевице и положаје Треће мајевичке бригаде. У тим нападима
погинуло је 14, а рањено преко
40 бораца Војске Републике Српске.
Након што су одали почаст
код споменика „ Јунацима Мајевице“ у Лопарама учесници комеморације отишли су, праћени
кишом и маглом, на коту Плоче,
мјесто погибије тројице бораца,
те су положили цвијеће и запалили свијеће.

ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН

28. мај 2020.

ПОВЕЋАН СПЕКТАР УСЛУГА
Дом здравља Лопаре почиње са услугама физикалне терапије на
терену.
Директор ове здравстене установе Желимир Нешковић истакао је
да је ово још један пројекат којим се повећава спектар услуга које
се пружају здравственим корисницима из ове мајевичке општине.

Услуга ће бити пружана у домовима пацијената, а то је потреба јер је наша општина разуђена и овакав вид услуга ће умногоме
помоћи оним корисницима који су посебно у рубним дијеловима
општине.
Нешковић је навео да ће се у кућним условима пружати услуге
кинези терапије, ТЕНС (струје) терапије, ултразвучне терапије као
и терапије ручном масажом.
02. јун 2020.

ДРУГИ ПОЗИВ ОМЛАДИНСКЕ БАНКЕ
У другом позиву за пројекте младих Омладинске банке Лопаре су потписана два пројекта. Један је уговор за пројекте младих, а један пројекат
за микро предузетништво. За микробизнис под
називом „Дјечија играоница у Лопарама“ фондација Мозаик и општина Лопаре издвојили су
2.000 КМ.
За пројекат „Пинг-понг за нас“ фондација Мозаик и општина Лопаре обезбиједили су 620 КМ,
а млади Прибоја су обезбиједили 350 КМ, тако да
је укупна вриједност 970 КМ. У овој години Омладинска банака Лопаре је у првом позиву имала
шест пројеката, а постојаће и трећи позив гдје
на располагању има још 1.500 КМ за још један
пројекат.
Лопаре XIII СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ
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11. јун 2020.

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ
ПРЕДУЗЕТНИШТВУ
Начелник Лопара Радо Савић и извршни директор Инвестиционе фондације Импакт Мирела
Омеровић потписали су Уговор о сарадњи и удруживању средстава у реализацији програма подршке предузетништву, кроз /YЕП/ ЈЕП Инкубатор
пословних идеја, на подручју општине Лопаре.

У склопу заједничке сарадње између Импакта и Општине Лопаре већ се реализује програм
менторске и савјетодавне подршке за постојеће
предузетнике, а програм ће обухватити и израду
Локалног акционог плана за запошљавање и предузетништво, као и програм предузетничке обуке
те финансијску, стручну и менторску подршку за
5 пословних подухвата на подручју Општине.
Савић је нагласио да су овакви пројкети важни
за младе људе и да они треба да се заинтересују
и мотивишу да им то буде старт, а да их локална
зајдница прати.

ПОДРШКА
МАРГИНАЛИЗОВАНИМ
ГРУПАМА
У Лопарама су потписани уговори са пет жена,
укупне вриједности 44.000 КМ, за покретање
бизниса у области услужних и производно-прерађивачких дјелатности, те пољопривреде и сточарства, а предузетницама ће бити пружена финансијска и менторска подршка у покретању и
одржавању послова, саопштено је из УСАИД-а.
Средства су у једнаком износу обезбијеђена
кроз УСАИД-ов Програм подршке маргинализованим групама и захваљујући буџету општине
Лопаре.
Начелник општине Лопаре Радо Савић истакао
је да је битно да су се жене охрабриле и приступиле овом пројекту и навео да је циљ општине Лопаре да данашње потписнице постану успјешни
предузетници, а њихови бизниси самоодрживи,
те за подршку захвалио УСАИД-овом Програму
подршке маргинализованим групама.

12. јун 2020.

СОЛАРНА ЕЛЕКТРАНА
У Пукишу су започети радови на изградњи прве соларне електране у општини Лопаре. Пуштање у рад је планирано у року од мјесец дана. Инсталисана снага је 50 киловата. Инвеститор је столар
Стјепић.

www.opstinalopare.com
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16. јун 2020.

ОСНОВАНО УДРУЖЕЊЕ
“КОРЕНИ” У ЛОПАРАМА

У Лопарама је основано yдружењe дијаспоре “Корени”, за
предсједника изабран је др Желимир Нешковић.
На оснивачкој скупштини на
којој је изабран и Управни одбор,
те усвојени Статут и Програм
рада, присуствовао је и Милан
Гутић оснивач Удружења, Ма-

тице, дијаспоре, Срба у региону
и пријатеља Србије “Корени”.
Он је рекао да су Лопаре
добар примјер успјешне сарадње са дијаспором и да га и
други требају слиједити, те је
подсјетио и да је предсједник
удружења “Корени” основаног
у Новом Саду управо Стојан
Стевановић из Лопара.
Др Желимир Нешковић је
истакао да су постављени темељи удружења на Мајевици и
да ће подржати оснивање општинских одбора и у овом дијелу
Републике Српске.

24-28. јун 2020.

ЛИКOВНИ СAБOР
„MAJEВИЦA 2020“

Зaхвaљуjући aкaдeмскoм сликaру Mилaдину Лукићу, зaчeтнику сaбoра, у Центру за културу у Лoпaрaмa, свoje рaдoвe
ствaрa joш шeст aкaдeмских сликaрa: Душaн Mикoњић Maхeр,
Снeжaнa Лaзaрeвић Бeкрић,
Mилaн Mилић Jaгoдински, Вeснa Вуjичић, Будo Слaвкoвић и
Дрaгaнa Купрeшaнин.
Ликовни сабор “Мајевица
2020”, један од најзначајнијих културних догађаја општине Лопаре,
завршен је на Видовдан, а седам учесника,
академских сликара из
Републике Српске и
Србије, који нису дозволили и у овим тешким временима да се

традиција прекине, иза себе су
оставили дјела која ће бити изложена приликом отварања Дана
дијаспоре.
Учесници сабора посјетили
су Миладина Лукића и његов
„Атеље 313“ у Горњем Прибоју,
који је заједно са Центром за
културу Лопаре организатор сабора.
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ОДРЖАНА
32 РЕДОВНА
СКУПШТИНА
Одборници Скупштине општине Лопаре усвојили су извјештаје о извршењу буџета, извјештаје установа и предузећа,
програме утрошка средстава, а
донесена је и одлука о одобравању новчаних средстава у износу од 100. 000 КМ за изградњу
пута ка Бусији.

Скупштина је усвојила и одлуку о субвенционисању предузећа Чистоћа д.о.о. у износу
од 40.000 КМ, одлуку о одобравању 30.000 КМ, за изградњу
Парохијског дома у Лопарама,
те донијела одлуку о издвајању
25.000 КМ за бесплатне карте за
купање на базенима за сву дјецу
до 18 година са подручја општине Лопаре.
Одборници СО Лопаре донијели су и одлуку о кредитном
задужењу општине Лопаре за
изградњу инфраструктуре у износу од 1.000.000 КМ.
На данашњој сједници је,
због изласка одбрника ДНС-а из
скупштинске већине, прихваћена оставка досадашњег замјеника начелника општине Лопаре
Срећка Илића из Пељава.
Данашња редовна сједница
Скупштине општине Лопаре
је 32. по реду, а одборници су
разматрали и усвојили 41 тачку
дневног реда.
www.opstinalopare.com
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24. јун 2020.

ПРИЈЕМ ЗА НАЈБОЉЕ УЧЕНИКЕ
Најбољим ученицима три основне школе из Лопара, Прибоја и
Кораја и средњошколског центра „Вук Караџић“ Лопаре, начелник
општине Радо Савић уручио је признања и новчане награде. Признање и награде добило је пет ученика основних и четири ученика
средње школе.
26. јун 2020.

27. јун 2020.

ЧAСOПИС “БOКATИН ДИJAК”
Упркос тешком времену, које
је изазвала епидемија корона вируса, у Лопарама је изашао шеснаести број часописа „Бокатин
Диајк“. Нови број часописа омогућила је, финансијском подршком, општина Лопаре, а и у
овом издању није изостао богат
садржај из прозе, превода, поезије, критике, разговора, духовности и записа.
Првo књижeвнo глaсилo у културнoj истoриjи oпштинe Лoпaрe,
које је јединствено за ширу регију,
Републику Српску, Србију и све
просторе гдје се говори српски језик, је велика част, али и обавеза
за очување и подршку овом дјелу.
Часопис за језик, књижевност
и духовност „Бокатин Дијак“ из-

лази два пута годишње, а издавачи су Центар за културу и информисање Лопаре и Удружење
за очување баштине „Дијак“
Прибој.

Техничком пријему присуствовао је директор Фонда за повратак БиХ Бојан Нинковић.
Вриједност уговора је 33.000
КМ.
04. јул 2020.

УРЕЂЕЊЕ ПОРТЕ ЦРКВЕ
У МИРОСАВЦИМА

28. јун 2020.

ЖРТВОВАЊЕ ЗА СЛОБОДУ ЈЕ
СИМБОЛИКА ВИДОВДАНА
Код споменика погинулим Пирковцима служени су параборцима одбрамбено-отаџбин- стоси за страдале борце и цивиског рата у Бобетином Брду и ле из ових мјесних заједница.
Парастосима су присуствовале и вијенце положиле
породице погинулих бораца, мјештани поменутих
мјесних заједница, начелник са представницима општине Лопаре, општинске
борачке и мјесних борачких
организација.
www.opstinalopare.com

РЕКОСТРУИСАН ДОМ У
ЈАБЛАНИЦИ

2020. година

Црква Свете Петке Параскеве
у Миросавцима наредне године
навршиће 20 година од свог освећења.

Укупни радови су коштали око
33.000 КМ, а у то улази израда
потпорног зида, израда тоалета
са двије кабине, израда прилаза, степеништа, дијела стаза око
светосавског дома, израда канала и постављање цијеви за одвод
кишнице.
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06. јул 2020.

СЈЕДНИЦА КРИЗНОГ
ШТАБА
Погоршање епидемиолошке
ситуације у Републици Српској
није заобишло ни општину Лопаре у којој су регистрована
прва три случаја заразе корона
вирусом.
11. јул 2020.

ГРАДЊА ПАРОХИЈСКОГ
ДОМА

БЕСПЛАТНЕ СЕЗОНСКЕ КАРТЕ И ШКОЛА
ПЛИВАЊА ЗА ДЈЕЦУ
Општина Лопаре је у сарадњи
са базенима “Октопус” и школом пливања “Делфин”, поред
бесплатних сезонских карти за
кориштење базена за сву дјецу
и омладину до 18 година,
обезбиједила и бесплатну
школу пливања за дјецу од
7 до 14 година са подручја
општине Лопаре.
Циљ овог пројекта је
да сва дјеца са општине
Лопаре постану пливачи
и савладају технике пливања.

Општина Лопаре је из буџета за бесплатне сезонске карте за цијелу сезону издвојила
25.000 КМ, а за школу пливања
2.500КМ.

Благословом Епископа зворничко - тузланског Господина
Фотија започета је изградња парохијског дома у порти храма у
Лопарама.
Захваљујући општинском ру- 09. јул 2020.
ководству, одборницима општи-

ПРИЈЕМ ЗА ПРЕДСТАВНИЦУ ЛОПАРА
НА ФЕСТИВАЛУ „РИТАМ ЕВРОПЕ“

не Лопаре и начелнику општине
г. Ради Савићу обезбијеђена су
средства из буџета општине за
темеље.
Извођач радова је домаћа фирма “Интеграл МЦГ” Цвјетко
Митровић из Лопара.

Начелник општине Лопаре,
Радо Савић, организовао је пријем овогодишње представнице
Лопарa, Марије Томић, на највећем дјечијем музичком такмичењу „Ритам Европе“.
Представници из Лопара Савић је пожелио много среће, као
и успјешан пласман на такмичењу.
Марија Томић ће представљати Лопаре, 19. септембра 2020.
године у Источном Сарајеву, са

пјесмом „Say love“ украјинске
младе наде Дарине Красноветске. Ово такмичење биће уживо
емитовано на Радио телевизији
Републике Српске.

09. јул 2020.

УСЕЉЕЊЕ У НОВИ ДОМ
Брачни пар Славка и Зоран
Медић из Милиног Села, који
свој поодмакли животни вијек
проводе у старој кући, неусловној за живот, сада се могу надати усељењу у нову кућу, која
је изграђена и покривена захваљујући донацијама хуманих
људи.
Лопаре XIII СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ
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На иницијативу Удружења
жена Милиног Села кренуло се
у ову хуманитарну акцију, којој
су се одазвала три анонимна донатора, појединци, предузећа,
хуманитарно удружење Тројеручица, Удружење Мајевичана у
Швајцарској, РТВ БН и општина
Лопаре.
www.opstinalopare.com
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15. јул 2020.

ПОСЈЕТА КОМПАНИЈИ “ТЕРМОЕЛЕКТРО ОПРЕМА”
Министар енергетике и рударства Републике
Српске Петар Ђокић, заједно са начелником општине Лопаре Радом Савићем, посјетио је компанију “Термоелектро опрема” у овој мајевичкој
општини.
Ђокић је изјавио током посјете компанији “Термоелектро опрема” у Лопарама да је овај лидер у
области термоенергетике, и у вријеме пандемије
вируса корона, наставио да успјешно послује, развија се и запошљава нове раднике, те је навео да је
“Термоелектро опрема” водећи партнер за ремонт
постројења у двије термоелектране Републике Српске - у Угљевику и Гацку, те да је њено пословање усмјерено на енергетске објекте.
Ђокић је раније јутрос у Лопарама разговарао
са начелником општине Радом Савићем о развојним могућностима које ова локална заједница

има, оцјењујући да Лопаре имају потенцијал за
даљи развој.
Начелник Лопара Радо Савић изразио ја задовољство због доласка Ђокићу у ову локалну заједницу и истакао да је то подршка привреди овога
краја.

17. јул 2020.

БРЕНДИРАЊЕ МАЈЕВИЧКОГ СИРА - „ЗАРАЦ“

Пројекат брендирања мајевичког сира, на ужем
географском подручју познатијег под именом
„ЗАРАЦ“, покренуо је начелник општине Лопаре
Радо Савић заједно са Зораном Павловићем, економским стручњаком, који сарађује са писаним
www.opstinalopare.com

и електронским медијима као
економски аналитичар. Општина Лопаре заједно са Павловићевом консултантском фирмом Хаврекс д.о.о. Бања Лука,
уз подршку УСАИД-а и шведске
развојне агенције реализује ову
иницијативу преко Пројекта развоја тржишне пољопривреде II
под називом Фарма II.
Са вић је дода о да је ц и љ
пројекта да производња зарца
која и сада постоји буде подигнута на један виши ниво, да буде
организовано, те да буде добро и
безбиједно упаковано и да нађе
свој пут до тржишта, те да у овај
пројекат уђе значајан број људи,
који ће од тога имати користи, а
локална заједница препознатљивост по том производу, као једном од производа
здраве хране са Мајевице.
На радионици која је одржана у скупштинској
сали у Лопарама дошло је 16 учесника.
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ОСНОВАНО
УДРУЖЕЊЕ
ЛОГОРАША
На иницијативу Боре Медића,
потпредсједника Удружења логораша Републике Српске у Лопарама је основано Општинско
удружење логораша. Подршку
овој иницијативи, како је истакао Медић, дало је општинско
руководство на челу са начелинком Радом Савићем и Општинска борачка организација Републике Српске.

ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН

19. јул 2020

СЛАВА ЦРКВЕ У ПУКИШУ
На празник Преподобног Сисоја Великог свечано је прослављена слава цркве у Пукишу.
Свету литургију је служио пензионисани свештеник протојереј-ставрофор Славко Максимовић, уз саслужење локалног
свештеника.
Литургији и ломљењу славског колача присуствовао је начелник општине Лопаре Радо
Савић са сарадницима.
И у лабуђанској цркви на
Заједницама одржана је литургија коју је служио протојереј-

ставрофор Неђо Зарић, а затим
је у порти цркве служен парастос за погинуле борце отаџбинског рата из Лабуцке.
Након парастоса положени су
вијенци и цвијеће.

21. јул 2020.

ПУТ ЗА БУСИЈУ –
СТРУЧНА РАСПРАВА

У сврху искориштавања природних потенцијала планине Мајевице
у Лопарама је одржана стручна расправа о зонинг плану изградње
21. јул 2020.
приступне саобраћајнице до подручја посебне намјене туристичкоСЛАВА ЦРКВЕ У
рекреационо - излетничког центра „Бусија“. На иницијативу начелЈАБЛАНИЦИ
ника општине Раде Савића и општинске управе стручну расправу
На празник Светог великому- је организовало Одјељење за просторно уређење и стамбено-комученика Прокопија, крсне славе налне послове.
Урађен је зонинг план
цркве у Јабланици, служена је
литургија и одржан помен по- који је преднацрт плагинулим борцима одбрамбено- на, и после јавног изотаџбинског рата из овог села лагања, кад се прикупе
и размотре примједбе,
лопарске општине.
иницијативе и сугестије
грађана и институција,
и кад се на њих одговори, припремиће се приједлог плана који ће ићи
на Скупштину општине
Лопаре на усвајање. Тако
усвојен план ће постати
Јабланичани и њихови гости основ за припремање
обиљежили су крсну славу цр- земљишта, рјешавање
кве у мањем броју него у прет- имовинско-правних одходним годинама због тренутне носа и изградњу пута.
епидемиолошке ситуације.
Лопаре XIII СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ
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22. јул 2020.

ИЗГРАДЊА КУЋЕ
ЗА ПОРОДИЦУ
ПОГИНУЛОГ БОРЦА
Начелник општине Лопаре
Радо Савић и предсједник Скупшине општине Миленко Ристић
посјетили су породицу погину-
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23. јул 2020.

АСФАЛТИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ
ПУТЕВА У ПРИБОЈУ
У мјесној заједници Прибој у току је асфалтирање 2,5 километара
локалних путева, а асфалтирају се путни правци према засеоцима
Бабићи, Богдановићи, Стевановићи, Тасовци, Ђокићи, поред амбуланте, пут у Бријесту и друге мање дионице, рекао је начелник општине Лопаре Радо Савић.
Савић је истакао да је до сада на подручју општине Лопаре асфалтирано око 250 километара локалних путева.
Укупна вриједност поменутих радова је око 200.000 КМ, а средства за њихово извођење су заједнички обезбиједили мјештани и
општина Лопаре, у односу један према један.

лог борца Михаила Тешића из
Козјака, којој је за иградњу нове
породичне куће из локалног
буџета обезбијеђено 5.000 КМ.
Петра Tешић, супруга погинулог борца Михаила Tешића, захвалила је свима који су помогли
да стару, трошну кућу замијене
новом.
26. јул 2020.

ПОЉСКА МОЛИТВА
У РОЖЊУ
Код Манастира Светог пророка Јеремије у Рожњу на Мајевици служена је традиционална пољска
молитва, потом и парастос за погинуле мјештане у протеклим ратовима.
Протојереј ставрофор Зоран Илић, који службује мјесту у Бољанић на Озрену, рекао је да се недјељом пред Илиндан традиционално
сваке године служи пољска молитва у
Рожњу.
Начелник општине Лопаре Радо Савић истакао је да је Рожањ опустјело
српско село на Мајевици које данас
припада федералној општини Сапна.
Он је додао да је овдје направљена
црква уз помоћ народа и свештеника
Илића, који службује у Бољанићу, и његовог имењака и презимењака на служби у Обудовцу, као и да се гради манастирски конак, што буди наду у обнову
живота.
www.opstinalopare.com
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26. јул 2020.

28. јул 2020.

ДАНИ ДИЈАСПОРЕ

НОВИ ИНФРАСТРУКТУРНИ
ПРОЈЕКТИ

Ове године Дани дијаспоре одржани су у складу
са епидемиолошком ситуацијом.
„Данас смо у порти цркве у Лопарама уз програм Недељно поподне БН телевизије представили оно што смо у протеклој години дана радили
са дијаспором, а и оно што смо радили на нашем
локалном нивоу.“ – рекао нам је Радо Савић, начелник општине Лопаре.

Одборници Скупштине општине Лопаре усвојили су извјештај о извршењу буџета за прва
три мјесеца, програм рада Скупштине и нацрт Зонинг плана приступне саобраћајнице до подручја
“Бусија”.
Начелник општине Лопаре Радо Савић рекао је
да су одборници усвојили и одлуке о асфалтирању
локалних путева у неколико мјесних заједница,
укупне вриједности 270.000 КМ.

Савић је изразио жаљење што грађани нису
могли присуствовати у већем броју, јер су поштоване епидемиолошке мјере, али се бар преко теНа редовној сједници, на којој је расправљано о
левизијских екрана могло видјети вјеродостојно
представљање остварених успјеха и резултата, уз 27 тачака дневног реда, усвојени су и извјештај о
жељу да се 2021. године окупљање и сабор дијас- раду Дома здравља Лопаре за 2019. годину, као и
Програм рада и финансијски план те здравствене
поре одржи на стари начин.
установе за ову годину.
02. август 2020.

ОБИЉЕЖЕН ИЛИНДАН

„И поред тога што је ове године мало људи из
земаља западне Европе дошло у родни крај надам
се да су се успјешно представиле приче из нашег
краја везане за сарадњу са дијаспором, а и локални успјеси наших привредника, пољопривредника
и свих људи који су на неки начин нешто значајно
урадили на подручју наше општине.“- истакао је
Савић.
Лопаре XIII СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ

У Храму Светог пророка Илије у Мртвици служена је литургија, сломљен славски колач и освештано жито. На Светог Илију, славу цркве, се традиционално служи и парастос за погинуле борце
Војске Републике Српске из ове мјесне заједнице.
У мјесној заједници Козјак на Илиндан се одржавају Козјачки сусрети, али ове године због епидемиолошких мјера манифестација је отказна
и одржан је само парастос за погинуле борце из
ове мјесне заједнице. Код споменика у Мртвици
и Козјаку чланови породица погинулих, саборци, делегација општинске борачке организације и
општинске власти Лопара положили су вијенце и
цвијеће.

2020. година

www.opstinalopare.com

ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН
06. август 2020.

ГРУПА ЗА
КООРДИНАЦИЈУ И
САРАДЊУ
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16. август 2020.

ПОМОЋ ЗА ДОГРАДЊУ КУЋЕ

Породица Цвијетина Божића за доградњу и покривање куће
из Јабланице код Лопара живи овој породици.
Групa за координацију и сау тешким условима. Њ и хова
радњу општине Лопаре одржаприземна кућа је покривена
ла је састанак на коме је размапривременим кровним покритрала стање насиља у породици
вачем који прокишњава.
на подручју општине Лопаре у
На иницијативу Миленка Гапротеклом периоду. Група има
шића и Стојана Стевановића,
за циљ да прати стања области
чланова Удружења Мајевичана
насиља у породици, предузима
у Швајцарској, је спроведена
одговарајуће мјере и активности
акција прикупљања средстава
у циљу спречавања насиља у породици.
17. август 2020.
19. август 2020.

ПОТПИСАНИ
УГОВОРИ ЗА
ИЗГРАДЊУ КУЋА
УНИШТЕНИХ У
КЛИЗИШТИМА
Начелник општине Лопаре
Радо Савић потписао је уговоре
за изградњу још 11 кућа породицама које су остале без домова у
клизиштима и поплавама.
Према његовим ријечима, у
Лопарама су до сада изграђене
72 и започете три куће, а процјена је да треба изградити 100
кућа на подручју општине како
би сви угрожени у клизиштима
и поплавама претходних година
били стамбено збринути.

ДОДИЈЕЉЕНЕ ДИПЛОМE ПОЛАЗНИЦИМА
шку општине, реализован почетни курс школе пливања, која је
била бесплатна, као и сезонске
карте за сву дјецу до 18 година.
Начелник општине Лопаре
Радо Савић рекао је да је школа организована за сву дјецу из
На базенима “Октопус” у Ло- ове локалне заједнице и да је
парама завршена је школа пли- општина пружила неопходну
вања, а 105 полазника добило је финансијску подршку представдипломе, саопштено је из опш- ницима школе “Делфин”, а свој
тине Лопаре.
допринос дали су и “Мајевички
Инструктор пливања Перо акцијаши”.
Стевић рекао је да је, уз подр23. август 2020.

ГРАДИ СЕ КУЋА ЗА
ДЕМОБИЛИСАНОГ БОРЦА
Начелник Лопара Радо Савић покренуо је акцију солидарности за
изградњу куће демобилисаном борцу Радивоју Томићу који живи у
насељу Прибој у драстично лошим условима.
За нову кућу данас је изливен темељ, за шта је локална заједница
издвојила 6.000 КМ, а Савић је позвао привреднике и суграђане, који
то могу, да помогну у набавци материјала и извођењу радова, како би
се изградња убрзала и остварио циљ да се Томић стамбено збрине
прије зиме.
Томић је рекао новинарима да је након година тешког живота у
шупи затражио помоћ од начелника општине Лопаре и да је захвалан
свима који су спремни да помогну акцију изградње његовог дома.

www.opstinalopare.com
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28. август 2020.

КОРАК БЛИЖЕ БРЕНДИРАЊУ
Мајевички сир „ЗАРАЦ“ је веома познат и тра- водњу. Зато се приступило пројекту брендирања
жен на локалном тржишту, али због малих количина овог производа, а произвођачи укључени у овај
овог производа потражња далеко надмашује произ- пројекат спремни су повећати производњу, ако би
се обезбиједио сигуран пласман овог аутохтоног
мајевичког сира на тржишту.
На одржаној, другој по реду, радионици пројекта коју је водио Зоран Павловић из консултантске
фирме Хаврекс д.о.о. Бања Лука учесници су се
бавили питањем пословног планирања, односно
разумијевања колико је микропроизводња рањива
и неперспективна због немогућности развоја тржишта.
29. август 2020.

ВРИЈЕДНЕ ДОНАЦИЈЕ
ДОМУ ЗДРАВЉА
Породица Ерић из Лопара је неколико пута донирала Дому здравља Лопаре различиту опрему
како би се унаприједио рад ове здравствене установе.
Ерићи су за потребе Службе за базичну рехабилитацију Дома здравља Лопаре донирали разну
опрему за физикалну терапију. Захваљујући донацији Нешковић је истако веома значајну подршку
дијаспоре овој установи.
Такође породице Гашић из Јабланице и Стевановић из Јагодине који живе и раде у Швајцарској
донирали су Дому здравља Лопаре опрему за физиотерапију.
30. август 2020.

У Тобуту код Лопара одржана је осма Брдска
ауто-трка „Лопаре 2020“ на којој је у генералном
пласману побједу и титулу најбољег возача понио
Брaнимир Симић који вози за ауто мото картинг
клуб /АМКК/ „Оптима мотоспорт“ из Бијељине.

Лопаре XIII СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ

НОВИ РЕКОРД СТАЗЕ
Симић је постигао најбоље вријеме данашње
трке од 1:48:998 минута, што је нови рекорд стазе.
Титулу најбољег клуба и ове године однио је
ауто картинг клуб АКК „Професионал“ Бања
Лука.
Организатори ове трке су AMКК Oптимa мoтoрспoрт Биjeљинa и Спoртски aутo-мoтo сaвeз РС, а
гeнeрaлни пoкрoвитeљ је била oпштинe Лoпaрe.
Пехар и награду најбољем такмичару уручио је
Радо Савић, начелник општине Лопаре, који је и
отворио трку.

2020. година
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31. август 2020.

ПОТПИСАНИ
УГОВОРИ ЗА
ПЛАСТЕНИКЕ
Реализација пројеката за социо-економски угрожене породице је резултирала потписивањем уговора за изградњу
пластеника.

“Потписани су уговори са 14
корисника за изградњу пластеника на подручју наше општине.
Ради се о корисницима који су
одабрани путем Центра за социјални рад и заједно са хуманитарном организацијом АСБ /
ASB/ су потписали уговоре за
пластенике чија ће испорука
бити до краја октобра.”
Савић је навео да су прописане и обавезе корисника у вези са
кориштењем пластеника додавши да локална заједница учествује са износом од 30 % вриједности сваког пластеника.
Вриједност пројекта је око
40.000 КМ.
Пластеници су од 85 и 100 метара квадратних и расподјељују
се на основу броја чланова домаћинства.

www.opstinalopare.com

01. септембар 2020.

ПОЧЕЛА ШКОЛСКА
ГОДИНА
На територији општине Лопаре, као и у цијелој Републици
Српској, почела је нова школска
година.
У три основне школе и средњошколском центру на подручју Лопара укупно ће у школске клупе
данас сјести 807 ученика.
Честитку, поводом почетка
нове школске године, ученицима, наставницима и родитељима
упутио је начелник општине Лопаре Радо Савић.
Општина Лопаре је традиционално припремила поклоне за
ђаке прваке као и ранијих година,
а ове године општина је обезбије-

дила и безконтактне топломјере
за све основне школе и средњошколски центар у Лопарама.
Начелник је са сарадницима,
посјетио Основну школу „Свети Сава“ Лопаре гдје је присуствовао благослову за почетак
школске године који је служио
архијерејски намјесник тузлански протојереј-ставрофор Стево
Јовић.
Драган Лукић, директор ОШ
“Свети Сава” Лопаре је начелнику и општинском руководству
захвалио на материјалним, а свештенику, како је рекао, на духовним поклонима.
2020. година
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02. септембар 2020.

УРАЂЕНА РАСВЈЕТА
У КРУГУ ДОМА
ЗДРАВЉА
Заједничким улагањем општине Лопаре и Дома здравља у
овој локалној заједници обезбијеђено је 10.000 КМ и изграђена јавна расвјета око здравствене установе, рекао је директор
Дома здравља Желимир Нешковић.

Према Нешковићевим ријечима, постављено је 11 жељезних
стубова са лед сијалицама.
Начелник Лопара Радо Савић
изразио је задовољство радом
Дома здравља и навео да општина учествује у свим пројектима
које менаџмент ове здравствене
установе реализује, на добробит
грађана.
04. септембар 2020.

НОВИ КИЛОМЕТАР
АСФАЛТА У
ПИПЕРИМА
Општина Лопаре и мјештани
насеља Пипери заједно су обезбиједили 80.000 КМ за асфалтирање 1.050 метара локалног
пута.
Радове су обишли начелник
Лопара Радо Савић и предсједник Скупштине општине Миленко Ристић те најавили наставак асфалтирања и преостале
дионице пута од Оштрог брда
до Бруснице.
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04. септембар 2020.

КРСНА СЛАВА ДОМА ЗДРАВЉА ЛОПАРЕ

За Дом здравља Лопаре, и поред свих недаћа које
је донијела пандемија корона вируса, протекли дио
године је био успјешан истакао је др Желимир Нешковић, директор ове установе на обиљежавању
крсне славе Светог Агатоника – Арлијевдана.
Обраћајући се особљу и гостима, након ломљења славског колача, он је истакао да му је част
што је на челу једне здравствене установе, која и у
тешком времену успијева да окупи људе, како би
заједно прославили крсну славу, под свим епидемиолошким мјерама које су прописане од Института за јавно здравство.
05. септембар 2020.

08. септембар 2020.

БИЦИКЛИСТИЧКИ
КАРАВАН
Караван 14. Међународне бициклистичке трке “БеоградБањалука” прошао је кроз општину Лопаре.
Такмичаре и организаторе у
Лопарама је дочекало општинско
руководство на челу са начелником општине Радом Савићем
који је захвалио учесницима за
промоцију цијеле Републике Српске и свих општина кроз које
бициклистичка трка пролази.
Директор трке Владимир Куваља оцијенио је да ће на успону изнад Лопара можда бити

одређено и питање побједника
данашње етапе.
Он је навео да је трка, због
ситуације у вези са вирусом корона, организована напорним
радом и уз подршку институција
у Србији и у Републици Српској,
те градова и општина који су је
подржали, уз учешће 100 учесника из 18 земаља.
Трка је у првој категорији
Међународне бициклистичке
федерације и бодује се за олимпијске игре наредне године у
Токију.

СОЛИДАРНОШЋУ
ДОГРАЂЕНА КУЋА
Акција солидарности за доградњу породичне куће демобилисаног борца Цвијетина Божића
из Јабланице успјешно је спроведена у дјело захваљујући донацијама мајевичке дијаспоре у
Швајцарској и општини Лопаре.

Начелник Лопара Радо Савић
рекао је новинарима да је укупна вриједност утрошеног материјала 7.000 КМ, од чега је 2.000
швајцарских франака и 150 КМ
прикупила мајевичка дијаспора,
а остатак износа обезбиједила је
општина Лопаре.
Од тих средстава изграђено је
високо поткровље и кров на кући
Божића, који је са четворочланом
породицом живио у неусловним
просторијама.
Лопаре XIII СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ
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06. септембар 2020.

ЗАВРШЕНО
УРЕЂЕЊЕ ЗГРАДЕ
У Лопарама је завршено
уређење стамбене зграде уз подршку општинске управе од 5.000
КМ.
Станари Заједнице етажних
власника у Улици Цара Душана
141. организовали су се и прикупили средства за промјену крова, нову фасаду са изолацијом и
уређење приступних стаза око
зграде, а радови на реновирању
зграде коштали су 30.100 КМ.
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12. септембар 2020.

АСФАЛТНИ ПУТ ЈЕ ПРЕДУСЛОВ
ЗА ОПСТАНАК СЕЛА
а улагање општине је 30.000 КМ.
У мјесној заједници Миросавци,
засеоку Седларевићи асфалтирано је 1000 метара пута за који је
из локалног буџета издвојено 40
000 КМ, док је у Јабланици асфалтирано 150 метара пута, уз
учешће општине од 50 %.
Начелник општине Радо Савић
У Милином селу код Лопара
асфалтирано је 650 метара пута, рекао је да је асфалтни пут један
вриједност радова је 60.000 КМ, од предуслова за опстанак села.

19. септембар 2020.

МАРИЈА ТОМИЋ ПОБЈЕДНИЦА
РИТМА ЕВРОПЕ
Марија Томић из Лопара побједница је највеће музичке манифестације Ритам Европе која је синоћ
одржана у студију Радио-телевизије Републике Српске.

Пјевајући на језицима европских народа дјеца из Српске први пут су се представилила публици широм
свијета.Побједница Марија је свом граду донијела мјесто домаћина наредне године, а својој екипи одлазак у Украјину, земљу из које је интерпретирала музичку нумеру.

www.opstinalopare.com

2020. година

XIII СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ Лопаре

34

ОПШТИНА ЛОПАРЕ

21. септембар 2020.

ПАРАСТОС ЗА
ПОГИНУЛЕ
ГАРДИСТЕ
У Прибоју је служен парастос
за погинуле припаднике Специјалне бригаде „Гарда Пантери“. У засеоку Пањик, на мјесту
погибије команданта „Гарде Пантери“ Бранка Пантелића Пантера, код споменика на којем су
уклесана имена 16 припадника
ове јединице, парастос је служио
протојереј-ставрофор Јеремија
Лазић, парох прибојски.

ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН

21. септембар 2020.

ОБИЉЕЖЕНА СЛАВА ХРАМА У
МАЧКОВЦУ
У Мачковцу код Лопара обиљежена је Мала Госпојина, слава
Храма Рођења Пресвете Богородице који 105 година окупља српски народ мајевичког краја.
Након литургије услиједила је
литија око храма, као и парастос
страдалима у одбрамбено-отаџбинском рату, а затим и ломљење
славског колача, који су свештеници обавили са кумом овогодишње славе Радом Савићем, начелником општине Лопаре.

Он је рекао да је срећан због
окупљања, иако постоје ограничења везана за епидемиолошку
ситуацију, додајући да су она у
потпуности испоштована, а слава
храма обиљежена како и доликује.

22. септембар 2020.

ПРОИЗВОЂАЧИ ЗАРЦА
ПОСЈЕТИЛИ БАЊАЛУКУ

У оквиру пројекта Мајевички
сир „Зарац“ који реализује компанија „Havrex“ d.o.o. Бања Лука

и Херцеговачкој кући у Бања
Луци.
Током посјете Пољопривред23. септембар 2020.
ној школи, представљен је поступак обраде млијека и произПРОШИРЕЊЕ
водња различитих врста сира,
КОВИД БОЛНИЦЕ У
као и производња природног
БИЈЕЉИНИ
сока. У склопу посјете КрајишСкупштина општине Лопаре
кој и Херцеговачкој кући, које су
донијела је одлуку да се из буџета
током прошле и ове године отволокалне заједнице издвоји 50.000
рене у Бања Луци, представљен
марака за проширење ковид болса
општином
Лопаре,
уз
подрје начин и организација рада
нице у Бијељини којој гравитира
шку SWEDEN/USAID FARMA ових кућа, као и подршка пољостановништво мајевичког краја.
Одборници су усвојили шесто- II пројекта, за учеснице пројекта пропривредним произвођачима
мјесечни извјештај о извршењу организована је посјета Пољо- са тих регија, у циљу промоције
буџета, а начелник Лопара Радо привредној школи, Крајишкој и продаје њихових производа.
Савић каже да је због епидемије 27. септембар 2020.
вируса корона примјетан пад
СЛУЖЕН ПАРАСТОС У ПОДГОРИ
прихода и да се до истека године
У Подгори је служен парастос за 22 погинула и преминула српска
очекује боља економска ситуаборца из ове мјесне заједнице.
ција.
Предсједник Борачке организације општине Лопаре Ристо Радић
Савић је након сједнице навео
напоменуо
је да је село Подгора платило високу цијену у претходном
као важну и одлуку о издвајању
80.000 КМ из општинског буџе- рату.
Савић је нагласио да су у претходном периоду успјели, заједно са
та за изградњу инфраструктуре у
другим јавним и приватним привредним субјектима, да запосле сву
насељу Слатина.
дјецу погинулих бораца, која су завршила факултете.
Лопаре XIII СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ
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01. октобар 2020.

ОДЛИКОВАЊА ЗА БОРЦЕ ЛОПАРСКЕ ОПШТИНЕ
На приједлог Општинске борачке организације
Медаљом заслуга за народ одликован је и борац
Лопаре, поводом крсне славе Војске Републике Ср- прве категорије и ратни војни инвалид Максимопске, Видовдана, предсједница Републике Српске вић (Симе) Радивоје из Јабалнице.
Жељка Цвијановић Указом је, постхумно, одликовала четири погинула борца и једног борца прве
категорије и ратног војног инвалида са подручја
општине Лопаре.
Медаљом заслуга за нaрод одликовани су постхумно: Ђокић (Боре) Драган из Прибоја, Станојевић (Јоце) Будимир из Прибоја, Симић (Љубе)
Миодраг из Подгоре и Тешић (Неђе) Мијајло из
Козјака.
05. октобар 2020.

14. октобар 2020.

МИНИ САЈАМ
ДОМАЋИХ
ПРОИЗВОДА

ПОЧЕЛЕ ПРИПРЕМЕ ЗА “РИТАМ
ЕВРОПЕ” 2021
Делегацију “Ритма Европе” примио је и угостио
начелник Општине Лопаре Радо Савић заједно са
предсједником Скупштине Општине Лопаре Миленком Ристићем и сарадницима.
Састанку су испред делегације “Ритам Европе”
присуствовали директор телевизијског програ-

ма “Ритам Европе” Игор Карадаревић, извршни
директор “Ритма Европе” Давид Макевић и шеф
протокола и организације “Ритма Европе” Лазар
Веселиновић.
Тема састанка је била припрема нове сезоне телевизијског преноса највећег дјечијег музичког
такмичења овог типа у Европи “Ритам Европе” из
Општине Лопаре као Града побједника, а на Радио
Телевизији Републике Српске.
Апсолутном побједом на дјечијем музичком
такмичењу “Ритам Европе” представница Лопара
Марија Томић довела је ово престижно такмичење
у своју Општину, у којој ће се дјеца и омладина
других градова и општина такмичити за прво мјесто и све бенефите које сам телевизијски програм
доноси.
www.opstinalopare.com

У Лопарама је одржан мини-сајам домаћих производа, на коме су промовисани аутохтони сир са
Мајевице “зарац”, који је у процесу брендирања,
као и низ других производа из домаће радиности
које су изложиле чланице новоформиране локалне
Земљорадничке задруге “Зарац”.
Начелник Радо Савић је нагласио да би, да се
није догодио пројекат брендирања “зарца”, овај
сир можда за пет до десет година нестао са ових
простора, као и други аутохтони мајевички производи.
Општина Лопаре покренула је овај пројекат
у сарадњи са фирмом “Хаврекс” из Бањалуке, а
реализује се у оквиру пројекта “Фарма два” Америчке агенције за међународни развој /УСАИД/ и
Шведске развојне агенције.
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08. октобар 2020.

ДЈЕЧИЈА НЕДЕЉА
Дјеца из вртића у Лопарама посјетила су начелника општине Раду
Савића и уручили му поклоне које су сами израдили поводом обиљежавања Недјеље дјетета.
Савић је изразио задовољство овом посјетом и пожелио да сва дјеца са подручја општине, као и сва дјеца свијета, имају лијепо и срећно дјетињство и добру будућност.
Он је делегацији дјеце из вртића уручио поклоне за њих и њихове
другаре, а дјеца су се представила са пригодним програмом.
14. октобар 2020.

19. октобар 2020.

ПРОСЛАВЉЕНА СЛАВА
ХРАМА УЛОПАРАМА

ОТВОРЕНА ПЕКОТЕКА
НИМЕКС /NIMEX/

Храм Покрова Пресвете Богородице у Лопарама је, на овај празник по којем носи назив, прославио је своју крсну славу, 23. годину заредом.
Свету литургију служили су протојереј-ставрофор Драгомир Лазаревић, протојереј-ставрофор
Миленко Стевановић, протојереј-ставрофор Неђо
Зарић и јереј Синиша Пајкановић.
Слави храма у Лопарама присуствовали су челници општине Лопаре на челу са начелником Радом Савићем.
Након литургије служен је парастос код споменобиљежја посвећеног жртвама у Другом свјетском
рату.

Пекотека НИМЕКС /NIMEX/ је почела са радом
у Лопарама. Срђан Вуковић власник пекотеке је
истакао да ће у асортиману имати преко осамдесет производа и
да двије пекотеке
из овог ланца већ
раде у Брчком.
Радно вријеме пекотеке је од 6 до
23 ч а с а и с к љ у ч и в о због епидемиолошких мјера, а кад оне пре стану радиће се нон-стоп, 24
часа дневно.

21. октобар 2020.

27. октобар 2020.

РАЗГОВОРИ О ПРОЈЕКТУ „ПРО
БУДУЋНОСТ“
Кроз пројекат “Про будућност”
остварено је низ активности на
подручју општине Лопаре. Овај
пројекат неколико година дјелује
широм Босне и Херцеговине.
Чланице пројекта су посјетиле
општину Лопаре и разговарале са
начелником Радом Савићем.
Истакли су да је то прилика за
општине и градове који су партнери да аплицирају за пројекте
који ће подржати реконструкцију
и санацију неких објеката који су

од користи грађанима општина
који су директни партнери и њихових сусједних општина и градова с којима сарађују.
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03. новембар 2020.

РИТАМ ЕВРОПЕ 2021. ГОДИНЕ У
ЛОПАРАМА
Побједа Марије Томић из Лопара на дјечијем музичком такмичењу “Ритам Европе” довела је ово престижно такмичење у општину Лопаре. Начелник општине Лопаре Радо Савић и извршни
директор “Ритма Европе” Давид Макевић потписали су уговор
који се односи на организациона питања и реализацују овог спектакла.
28. октобар 2020.

“МАЈЕВИЧКИ АКЦИЈАШИ” АМБАСАДОРИ МИРА
Начелник општине Лопаре Радо Савић посјетио је данас чланове удружења “Мајевички акцијаши” и подржао њихов волонтерски рад за којим, како је рекао, постоји потреба у сваком друштву.
Звездана Дејић из Лопара рекла је новинарима да кроз пројекат
“Про будућности” “Мајевички акцијаши” дјелују као амбасадори
мира, промовишући и јачајући волонтеризам, толеранцију, мир и
помирење.
Учесници овог пројекта су савези и удружења из Србије, “Друштво без предрасуда” из Теочака и “Мајевички акцијаши” као домаћини.
10. новембар 2020.

ПОСЈЕТА НЕНАДА
ПОПОВИЋА МИНИСТРА
У ВЛАДИ СРБИЈЕ

29. октобар 2020.

Санирани мостови на јабланичкој ријеци и Божића потоку.

Општина Лопаре има вели- слије састанка начелника те опки развојни потенцијал, а нови штине Раде Савића и министра у
пројекти у различитим области- Влади Србије Ненада Поповића.
ма би уз подршку Владе Србије
Министар у Влади Србије Не- 07. новембар 2020.
над Поповић рекао је да ће хала у
У Потоку је асфалтирана диоПрибоју бити једна од најмодерница пута од 500 метара. Средстнијих, те да ће постати основа за
вима општине и мјештана.
будућу индустријску зону.
Министар Поповић истакао је
велики потенцијал планинског,
здравственог и вјерског туризма
Лопара, а као неко ко се бави разосигурали привредни и економ- војем односа са Руском Федераски развој, а тиме и перспективу цијом обећао је и помоћ при доза бољи живот младих људи на вођењу руских инвеститора у ту
том подручју, закључено је по- општину.
www.opstinalopare.com
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10. новембар 2020.

ПОДРШКА НОВИМ БИЗНИСИМА
Инвестицијска фондација Импакт и Општина
Лопаре су путем онлајн платформе ZOOM организовали јавно представљање пословних идеја које
су развијене у оквиру интегралног програма подршке развоју предузетништва под називом „YЕП
инкубатор пословних идеја“. На овом догађају,
представљене су идеје примарно из сектора пољопривреде, те је одабрано 6 најбољих који ће имати
прилику аплицирати за бесповратна финансијска
средства, као и користити стручну и менторску
подршку за даљи развој њихових пословних подухвата.
08. новембар 2020.

Крсна слава Борачке
организације
Крсна слава Борачке организације Свети великомученик
Димитрије – Митровдан обиљежена је служењем литургије и ломљењем славског колача у Храму
Покрова Пресвете Богородице,
те служењем парастоса и полагањем цвијећа испред споменобиљежја у Лопарама.

Једна од локалних заједница са којом је сарадња
настављена и у 2020. години је Општина Лопара, а
у којој се реализује интегрални програм подршке
развоју предузетништва под називом „YЕП инкубатор пословних идеја“ у оквиру којег је у протекла
2 мјесеца организована предузетничка обука фокусирана на развој предузетничких капацитета учесника Инкубатора. Комисија је одабрала 6 најбољих
пословних идеја које ће имати прилику аплицирати за бесповратну финансијску подршку у износу
од по 5.000 КМ те користити стручну и менторску
подршку за даљи развој бизниса.

14. новембар 2020.

16. новембар 2020.

ПОМОЋ
ДЕМОБИЛИСАНОМ
БОРЦУ

У засеоку Сјелине, у МЗ Подгора, изграђено је 1000 метара
пута, од чега је асфалтирано 460
метара. Средства за пут у износу од 34.000 КМ су обезбиједили
мјештани и општина Лопаре у
односу 1:1.

У Миросавцима је за трочлану
породицу демобилисаног борца
Јована Марковића ангажовањем
мјештана, општине Лопаре, борачке и предузећа Интеграл МЦГ
Лопаре, Профи монт Угљевик, те
Фам Брчко дограђен спрат куће и
кров.
19. новембар 2020.

РЕНОВИРАНА ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА
Уређење ветеринарске амбуланте у Прибоју финансирала је општина Лопаре, а начелник општине Радо Савић је рекао да ће општина и у 2021. години издвојити средства да се радови финализују и
да се сви радови на амбуланти заврше, али и простор испред амбуланте, пошто велики број грађана користи услуге амбуланте, те да је
циљ да објекат пристојно изгледа и да је добро опремљен.
Вриједност радова, како je рекао Жељко Лукић, доктор ветерине,
је око 12.500 КМ.
Лопаре XIII СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ
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13. новембар 2020.

ЗАПОЧЕТА
САНАЦИЈА ПУТА
У МЗ Брусница засијецањем
асфалта на оштећеном мјесту
започели су радови на санацији
локалног пута у дијелу од Гњице до “С” кривине. Санирано ће
бити 8 локација укупне дужине
330 метра. Вриједност радова је
42.718 КМ.
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20. новембар 2020.

МАРИЈИ ЈОВИЋ ПРВА НАГРАДА
ПУБЛИКЕ
На 14. по реду дјечијем музичком фестивалу “МАЛИ КОМПОЗИТОР” Марија Јовић из Лопара заузела је друго мјесто.
Маријина пјесма “Пут у васиону” однијела је прву награду
публике међу 15 пјесама.
Овај фестивал одржан је у
Банском двору у Бања Луци, а
организује се поводом Међународног дана дјетета.
24. новембар 2020.

ПАРАСТОС У ПУКИШУ

17. новембар 2020.

У МЗ Липовице код школе постављена је соларна расвјета.

На празник Светог краља Стефана Дечанског – Мратиндан,
преславу цркве у Пукишу код
Лопара, служена је литургија.
Литургију је служио пензионисани свештеник протојереј-ставрофор Славко Максимовић, уз саслужење свештенства парохије.
Након литургије услиједило
је ломљење славског колача, а
затим сe свештенство и вјерни

народ упутио до Меморијалног
центра „Стара вода“ у Пукишу,
гдје је служен молитвени помен
код споменика за 104 жртве из
села Миросавци.

20. новембар 2020.

ДОГРАЂЕН ПРЕДТРИЈАЖНИ
ПРОСТОР

18. новембар 2020.

Асфалтирање улица и путева у
МЗ Лопаре.
www.opstinalopare.com

У Дому здравља Лопаре изграђен је предтријажни простор
у којем ће корисници услуга
установе моћи, у затвореном и
загријаном простору, да сачекају
како би били изтријажирани за
даљи преглед и лијечење. Доградња овог простора обухватила
је радове на проширењу површине, кровопокривачке радове,
столарију, електро инсталације,
гријање и опремање ентеријера
за шта je издвојено 4.600 КМ.
Нешковић је додао да се овом
инвестицијом, због Ковид-19, избјегло постављање предтријаж2020. година

ног шатора, а да су пацијентима
пружени бољи и хуманији услови док чекају тријажу и адекватну медицинску заштиту.
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25. новембар 2020.

ПРОМОЦИЈА РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОЈЕКАТА
Начелник општине Лопаре Радо Савић, у сали Скупштине општине Лопаре заједно са представницима Фондације „Мозаик“ као
и другим члановима неформалних група младих, присуствовао је
промоцији укупно шест реализованих пројеката у 2020. години.
Укупна вриједност поменутих пројеката Oмладинске банке у
2020. години је 16.817,33 КМ.
За осам година трајања пројекта, Oмладинска банка у Лопарама
реализовала је 60 пројеката укупне вриједности 206.144,70 КМ.

У Веселиновцу, поред пута
Лопаре – Тузла (Р-458) у дужини од око четири километра,
реконструисана је стара улична
расвјета и постављена нова.
Општина Лопаре је за овај
пројекат издвојила 8.590 КМ, а
постављено је 8 бетонских
стубова, 34 лед рефлектора,
и утрошено је око 1.000 метара
електричног кабла.
02. децембар 2020.

ПРОГРАМ ЗА ОПОРАВАК ОД ПОПЛАВА
За осам породица из Лопара, чијe су стамбе- од поплава – стамбено збрињавање, који финансине јединице уништене у клизиштима и поплава- ра Европска унија у сарадњи са владом Републике
ма 2014. године извршена је примопредаја нових Српске и општином Лопаре.
кућа, које су изграђене кроз Програм за опоравак
“Извршили смо примопредају у Лопарама насеље Слатина, у Корају, Пушковцу и Липовицама по један објекат, а у Прибоју четири стамбена
објекта” – рекао је у својој изјави Миланко Тошић,
шеф кабинета начелника општине Лопаре Раде
Савића.
Општина Лопаре за сваку кућу издваја 5.000 КМ
из буџета, обезбјеђује локацију за изградњу за оне
који немају свој плац и прикључке на комуналну
инфраструктуру пут, струју, воду и канализацију.
Имплементатор пројекта УНДП /UNDP/ новим
власницима кућа даје гаранцију у трајању од двије
године, гдје су укључене и евентуалне поправке и
преправке, за шта је задужен извођач радова предузеће Сета инжењеринг д.о.о. Завидовићи.
Лопаре XIII СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ
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05. децембар 2020.

АСФАЛТИРАЊЕ ПУТА У МРТВИЦИ
У лопарској мјесној заједници Мртвица асфалтирано је 600 метара локалног пута за шта је из буџета општине издвојено 30.000 КМ,
уз учешће мјештана од 20.000 КМ.
“До сада је на подручју наше општине асфалтирано 250 километара локалних путева, што је допринијело бољем и квалитетнијем
животу у мајевичким селима” , рекао је новинарима начелник општине Лопаре Радо Савић.
06. децембар 2020.

У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ СДС-У
НАЈВИШЕ МАНДАТА
Према утврђеним резултатима ЦИК-а за начелника општине Лопаре поново је изабран Радо Савић, а
у Скупштини општине Лопаре СДС је освојио 11 мандата, по 3 мандта су добили ПДП, ДНС и СНСД,
Демосу су припала 2, а СП 1 мандат од укупно 23.
Одборници СДС-а су: Желимир Нешковић, Миланко Тошић, Горан Maксимовић, Горан Тасовац, Ацо
Тодоровић, Митар Тојић, Ђука Михајловић-Стевановић, Божидар Марковић, Вукица Томић, Михајло Ивановић и Недељко Захарић.
Из ПДП-а мандате су освојили Миленко Ристић, Далибор Ристић и Борис Јовић. ДНС-ови
одборници су Наталија Делић-Лујић, Љубиша
Тошић и Мирослав Лазаревић. Мандате у СНСДу су освојили Саво Цвјетиновић, Стеван Сандић и Ђоко Васић. Демосова два одборника су Миладин
Стевић и Милан Деспотовић, а из СП-а мандат је освојио Цвјетко Томић.
10. децембар 2020.

ХУМАНИТАРНИ БАЗАР У
ЛОПАРАМА

Удружење грађана „Мајевички акцијаши“ Лопаре и неформална група жена Лопара, уз подршку општине Лопаре, организовала је Хуманитарни базар, за лијечење тешко обољелих малишана
Анике, Оливера и Миње.
Изразивши задовољство добрим одзивом грађана начелник општине Лопаре Радо Савић, у име
локалне заједнице, је пружио подршку организаторима и додао да је јако важно да има људи који
су спремни да своју енергију и вријеме уложе у
хумана дјела.
Звездана Дејић, предсједница удружења „Мајевички акцијаши“ је изјавила да је новац за Анику
и Мињу претходно прикупљен, а да је хуманитарни број за Оливера активан (1414).
www.opstinalopare.com

Поред општине Лопаре и Центра за културу велики допринос овој хуманитарној акцији дала су
велика и мала предузећа, маркети, кафићи који су
донирали кафу, а муштерије за тај износ су звале
хуманитарни број.
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