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ПРИОРИТЕТИ ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИШТВА И РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ

Поштовани грађани,
у години иза нас може сe причaти мнoгo, али нaпрeдaк и развој у свим oблaстимa се види нa
свaкoм кoрaку и тaj трeнд ћe сe сигурнo нaстaвити и у врeмeну кojи je прeд нaмa.
Стабилна политичка ситуација у општини и скупштинска већина, коју чине СДС и ПДП, су
неопходни за нормално функционисање наше локалне заједнице.
Након што се сe дoгoдилa eпидeмиjа кoрoнa вирусa, кoja je пoкaзaлa колико изазова и проблема
треба ријешити у свим областима живота, гдје је пoрeд здрaвствeнoг нajвишe пoгoђeн и сeктoр
приврeде, посебно је билa je кључнa oдлукa нaпрaвити прaвилнe прoцjeнe и планове дaљeг
функционисања и рaзвoja локалне заједнице.
Мoжeмo кoнстaтoвaти дa смo успjeшнo oдoлиjeвaли изaзoвимa тoкoм гoдинe и међу првима ушли
у процес вакцинације становништва.
Истовремено смо доносили прaвoврeмeнe мjeрe зa привредни опоравак и квaлитeтниjи живoт
грађана.
Општина је кроз улагање у инфраструктуру, асфалтирање улица, прилаза, путева, изградњи
нoвих и обнови старих oбjeката урбанизовала центар општине саобраћајно повезала са свим
мјесним заједницама и побољшала услове живота свих грађана.
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Добре и искрене намјере локалне заједнице на привлачењу инвеститора у општину Лопаре,
транспарентност у раду, стварање повољног амбијента допринијеле су повећању привредне
активности, новим запошљавањем и већем рaзвojу општине.
Фабрика радијатора „Термал“ генератор је привредног развоја општине, која је проширила
привредне капацитете и повећала производњу.
Настављени су пројекти заустављени пандемијом корона вируса.
Tу je и прojeкaт изгрaдњe зaoбилaзницe, изгрaдњa хлaдњaчe, фaрмe кoзa и други.
Подстицали смо развој приватног бизниса, стамбено збрињавали лица којима су клизишта
уништила куће и помагали угроженом становништву, улагали у пројекте за туризам, младе и спорт.
Имaмo дoбрe пoтeнциjaлe зa joш вeћи рaзвoj општине.
Природне љепоте Мајевице су прeднoсти кoje континурано стaвљамо у функциjу развоја
туризма.
Много је урађено на промоцији Лопара, али и на производњи и заштити аутентичних производа
са Мајевице, као што је сир Зарац.
Сaрaдњa нaшe oпштинe и диjaспoрe je интeзивнa. Изграђено је повјерење и реализовани бројни
пројекти у области привреде, пољопривреде и других области живота значајних за наше грађане.
Мајевичани у дијаспори препознају потребе становништва у родном крају и помажу када је у
питању здравство, школство и друге области живота грађана.
Поред акција помоћи родном крају, раде и на економском оснаживању општине Лопаре, чувању
мајевичке традиције и културе и то показује да Мајевичани не заборављају своје коријене.
Област културе је пратила укупан развој општине. Уз бројне културне догађаје и општинске
манифестације Лопаре су биле и домаћин музичког такмичења „Ритам Европе“.
У току љета на отвореном одржани су културни, забавни и спортски садржаји.
У гoдини изa нaс, успjeли смo дa сe избoримo сa свим изaзoвимa кojи су стaвљeни испрeд нaс,
а очекујемо још бољу наредну годину и имамо план како да одржимо раст привредног и укупног
економског развоја општине.

Начелник општине

Радо Савић
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11. децембар 2020.

ПОЗИТИВНО ПОСЛОВАЊЕ ДОМА
ЗДРАВЉА ЛОПАРЕ
Дом здравља Лопаре и ову, 2020. годину ће завршити позитивним пословањем, а током цијеле године су, поред борбе против ковида19, имали значајна улагања у циљу што квалитетније примарне
здравствене заштите за око 10. 000 осигураника.
Набавили су недостајућу медицинску опрему, а
највише опреме је набављено за Службу физикалне рехабилитације која дјелује као испостава Дома
здравља Угљевик, уредили су паркинг простор и
расвјету у кругу комплекса Дома здравља, реконструисали су амбуланту породичне медицине у
Прибоју, а са министарством за социјална питања
ТК, реконструисали су и амбуланту породичне медицине у Корају.
12. децембар 2020.

15. децембар 2020.

„ЕНЕРГЕТСКА ТРАНЗИЦИЈА“
ПАКЕТИ ХРАНЕ ЗА
СОЦИЈАЛНО-УГРОЖЕНЕ Град Грачаница у сарадњи са Центром за екологију Тузла организовао је Округли сто на тему
СТАНОВНИКЕ
У Лопарама су представници њемачкe хуманитарне организације “Хљеб живота” подијелили
450 пакета за социјално угрожене становнике.
Предсједник организације “Хљеб живота” Драго Симеуновић рекао је да је ријеч о донацији
већином њемачких грађана, који су уз помоћ вјерских удружења из те земље, заједно са овом организацијом, успјели да реализују овај хумани гест.
Вриједност пакета са основним животним намирницама је 20 евра.
Начелник општине Лопаре Радо Савић уручио
је захвалницу њемачкој организацији те тако истакао своју велику захвалност.

„Енергетска транзиција“ на којем је стављен акценат на изазове са којима ће се сусрести и са којима се сусрећу све локалне заједнице у контексту
декарбонизације и смањења утицаја на здравље
људи и локалну заједницу.

21. децембар 2020.

ПАКЕТИ ИЗ ХОЛАНДИЈЕ

Породице са подручја општине Лопаре, које
имају троје и више дјеце, а спадају у категорију
социјално-угрожених, добиле су 27 пакета, захваљујући организацији “Пакс киндерхулп” /Pax
Kinderhulp/ из Холандије, речено је Срни у локалном Центру за социјални рад.
У пакету, чија је вриједност око 50 евра, налазе
се храна, кућна хемија и слаткиши за дјецу.
Лопаре XIV СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ

Након Округлог стола уприличено је свечано
потписивање Споразума о формирању ЛИНК.нет
мреже између Града Грачанице, Општине Тешањ,
Општине Теслић и Општине Лопаре као иницијалне улазне фазе у дуготрајном процесу енергетске
транзиције сваке општине и града у читавој БиХ
без обзира на ентитет.
Концепт је под окриљем Европске уније.
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25. децембар 2020.

НОВИ БРЕНД
ДЕСТИЛЕРИЈЕ “ЕПОХА”

НОВИ МИКРОБИЗНИС

Пољопривредник Недељко Бојкић из села Јабланица код Лопара потписао је уговор са ОмлаНачелник општине Лопаре Радо Савић је од динском банком Лопаре и Фондацијом “Мозаик”,
директора локалне дестилерије “Епоха” Бојана вриједан 2.000 КМ, за покретање микробизниса,
Џувелековића добио прву боцу ракије од кајсије. односно отварање месаре у мјесној заједници ПриЏувелековић је рекао да је на домаћем тржишту бој.
раритет такав производ.
Осим овог износа за исти посао предвиђен је и
уговор са ЈЕП /YEP/ пројектом /инкубатор пословних идеја/ у износу од 5.000 КМ и он је у фази реализације, речено је Срни у Служби за информисање општине Лопаре.

Дестилерија “Епоха”, осим барик серије у стандардној серији производа, производи ракију од
шљиве, крушке, кајсије, дуње и траварицу на бази
шљиве, а готово сво воће за призводњу је са локалитета Мајевице.
24. децембар 2020.

ОДРЖАНЕ КОНСТИТУТИВНА И РЕДОВНА СЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ЛОПАРА
У Лопарама је одржана конститутивна сједни- ПДП, СНСД и ДНС, два мандата има Демос и јеца Скупштине општине, на којој су 23 одборника дан мандат Социјалистичка партија.
примила сертификате о додјели мандата, а потом
је за предсједника локалног парламента изабран
Миленко Ристић a за в.д. секретара Скупштине
Давор Вићић као и в.д начелници Одјељења општинске Управе.
Након конститутивне сједнице, одржана је и редовна сједница Скупштине општине, на којој су
одборници усвојили Нацрт ребаланса буџета за
2020, у износу од 6.433.000 КМ, што је у односу
на оквир буџета за ову годину повећање од четири
одсто.
Одборници су усвојили и Нацрт буџета за 2021.
годину, у износу од 7.160.000 КМ, који је у односу
на план буџета за 2020. већи за 16 одсто.
Скупштину општине Лопаре чине 23 одборника, од којих је 11 из СДС-а, по три мандата имају
www.opstinalopare.com
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23. децембар 2020.

АСФАЛТИРАНА
ДИОНИЦА ПУТА
НА ЖУТАВЦИ
У засеоку Жутавка, општина
Лопаре, асфалтирано је 500 метара локалног пута.

27. децембар 2020.

ОДРЖАН
САСТАНАК
УДРУЖЕЊА
МАЈЕВИЧАНА
Управа Удружења Мајевичана
у Швајцарској одржала је састанак у Лопарама гдје се разговарало о подјели 60 божићних
печеница за породице слабијег
имовног стања, а подјела печеница је заказана за 05.01.2021.
године.
Прихваћена је и иницијатива
за набавку теренског возила за
Дом здравља Лопаре. Састанку
су као гости присуствовали Начелник општине Лопаре Радо
Савић, предсједник Скупштине
општине Миленко Ристић и директор Дома здравља Желимир
Нешковић.

ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН

25. децембар 2020.

ДОНАЦИЈА ДОМУ ЗДРАВЉА
Дому здравља Лопаре стигла
је вриједна донација из Швајцарске, а намијењена је служби
за стоматологију и зубну технику и служби за радиолошку
дијагностику ове здравствене
установе.
Донатори су породице Ерић
из Лопара и Стевановић из Јагодине, које живе и раде у Швајцарској.
Директор Дома здравља Лопаре Др Желимир Нешковић навео је да се у донацији налазе,
апарат за пјескарење зуба марке
Каво /Kavo/ и са њим се у стоматолошкој служби може додат-

но уврстити услуга пјескарења,
апарат за развијање рендгенских
снимака за радиолошку дијагностику. Поред тога стигао је и
значајан број ситних инструмената који ће служити за протетику и лијечење зуба.

26. децембар 2020.

СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА “КОРЕНИ”
Начелник Лопара Радо Савић, заједно са сарадницима из ове
мајевичке општине и дијаспоре, учествовао је у годишњој Скупштини Удружења матице, дијаспоре, Срба у региону и пријатеља
Србије “Корени” која је одржана
у онлајн формату у поводу двогодишњице одлуке формирања овог
удружења.
28. децембар 2020.

НОВИ ПРОИЗВОД “ТЕРМАЛА”
Фирма “Термал” из Лопара,
једини произвођач радијатора у
БиХ, је представила нови производ - електрични конвекторски
радијатор.
Нови производ представио је
директор “Термала” Елвир Јахић у присуству начелника општине Лопаре Раде Савића.
Јахић је нагласио да је овај
производ за мање пословне и
стамбене просторе и да ће снага
конвектора бити од 500 вати до
три киловата.
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29. децембар 2020.

ДОНАЦИЈА СЕДМОЧЛАНОЈ ПОРОДИЦИ
Привредник из Њемачке Мирослав Којадиновић поклонио је седмочланој породици Рикић из Липовица код Лопара ЛЦД телевизор и пећ на дрва.
Начелник општине Лопаре Радо Савић подсјетио је да ова мајевичка општина годинама уназад сарађује са Којадиновићем, који је организовао
бројне квалитетне састанке у Њемачкој.
Пријему је присуствовао и директор Дома
здравље Лопаре Желимир Нешковић, који је
истакао да је, захваљујући Којадиновићу, ова
здравствена установа добила донације које су
побољшале квалитет пружања здравствених
услуга.
Компанија `Доматек` и Којадиновић, чији
је он сувласник, донирали су 2017. године санитетско возило Дому здравља у Лопарама,
већим дијелом су учествовали у набавци савременог ултразвучног апарата, а у овој години
Којадиновић је помогао да се обезбједи 300
брзих ковид тестова и тиме значајно помогао
у борби против вируса корона.
28. децембар 2020.

ДВА ГРАНТА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Представник општине Лопаре Мирко Николић је у
Сарајеву са министром за људска права и избјеглице у
Савјету министара Милошем Лучићем потписао уговоре
о сарадњи на реализацији два пројекта у 2021. години.
За пројекат “Изградња кућа за ромске породице” општини Лопаре одобрен је грант у износу од 50.899,98 КМ, а
за пројекат везан за спровођење политике са исељеништвом је одобрен грант у износу од 9.975 КМ, а односи се на
пројекат “Дани дијаспоре 2021”.
31. децембар 2020.

ПОДИЈЕЉЕНИ ПАКЕТИЋИ
Општина Лопаре је и ове године обезбиједила пакетиће
за све ученике основних школа до петог разреда са подручја
општине Лопаре, као и предшколцима у Дјечијем вртићу у
Лопарама.
Због епидемиолошких мјера, ове године није организована подјела пакетића у Центру за културу и информисање.
Подијељено је око 500 пакетића.
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30. децембар 2020.

УСВОЈЕН ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА
ЗА 2021. ГОДИНУ

Скупштина општине Лопаре усвојила је Ребаланс буџета за 2020. годину у износу од 6.550.000
КМ, те Буџет за 2021. годину од 7.060.000 КМ.
На трећој редовној сједници усвојени су програми рада Скупштине, начелника, заједничке
комуналне потрошње, као и План одржавања чистоће за 2021. годину.
Прихваћена је информација о упису ученика,
а усвојени извјештаји о реализацији мјера у области пољопривреде и приремама за прољетну
сјетву, извјештај о положају социјално угроженог
становништва, као и извјештај о стању путне мреже на подручју општине Лопаре и приремама за
зимску сезону.
Усвојено је више одлука о прихватању стручног
мишљења и УТУ, те одлука о продаји непокрет-

ности, саопштено је из општинске управе Лопаре.
Донесена је и одлука о висини стопе пореза на
непокретности за 2021. годину износи 0,20 одсто
од процијењене тржишне вриједности непокретности, а за објекте у којима се обавља производња
је 0,05 одсто.

04. јануар 2021.

04. јануар 2021.

РЕНОВИРАНА ЗГРАДА У
УЛИЦИ ЦАРА ДУШАНА 121

ТРАДИЦИОНАЛНИ
ПЛАНИНАРСКИ ПОХОД

У Лопарама је реновирана још једна зграда у
главној улици, за шта су станари прикупили око
20.000 КМ, а општина је помогла са 10.000 КМ,
рекао је начелник Радо Савић.

У организацији Туристичке Организације Општине Лопаре и планинара из Лопара и ове године,
по дванаести пут, је организован традиционални
Мајевички новогодишњи планинарски поход.
Другог дана нове 2021. године педесетак планинара и љубитеља природе из Бијељине, Зворника,
Брчког, Угљевика, Лознице и Лопара прошло је
стазом дужине 18 км.

Савић је истакао да пројекат реновирања ове
зграде кошта око 30.000 КМ, а урађен је нови кров
и фасада са термоизолацијом, што је лијеп примјер наставка реализације пројекта започетог прије неколико година.
Посебност овог похода је у томе што се сваке гоПрема његовим ријечима, циљ пројекта је да све
зграде, изграђене у прошлом вијеку у Лопарама, дине пјешачи другом стазом, с циљем упознавања
добију нови кров умјесто азбестног, као и нову фа- љепота Мајевице, рекао је Слободан Симикић дисаду и олуке.
ректор Туристичке организације у Лопарама.
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05. јануар 2021.

УДРУЖЕЊЕ МАЈЕВИЧАНА ДАРОВАЛО ПЕЧЕНИЦЕ
Удружење Мајевичана у Швајцарској је уочи
најрадоснијег хришћанског празника Божића даровало 64 печенице за породице лошијег имовног
стања.
Организатор ове акције Василија Обреновић,
који је и члан удружења, рекао је новинарима да
су печенице дијељене на паркингу испред хале
“Хелвеција” у Лопарама, а да је за оне који нису
могли доћи организован превоз печеница до њихових кућа.
Члан управе Удружења Стојан Стевановић истакао је да су се у организацији ове акције прикључили и многи којима је ово први пут да учествују.
Архијерејски намјесник тузлански протојерејставрофор Стево Јовић истакао је велики значај
сарадње дијаспоре и матице.
Начелник општине Лопаре Радо Савић, који је
овом приликом и уручио захвалницу члановима

Удружења, рекао је да се ово удружење својим
активностима представило као једно од најбољих
завичајних удружења у цијелој српској дијаспори,
изразивши захвалност за све што чине за родни
крај.

06. јануар 2021.

МОЛИТВЕНО БАДЊЕ ВЕЧЕ У
МАЈЕВИЧКИМ ХРАМОВИМА
У свим мајевичким храмовима је служено вечерње, након чега су освештани и наложени
бадњаци.
У порти Храма Покрова Пресвете Богородице у
Лопарама вечерње богослужење служио је старјешина 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 становници Лопара, 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

www.opstinalopare.com

“Мир Божији, Христос се роди!”.
Он је пожелио свим Мајевичанима да им Божић
донесе мир у срца и породице, добро здравље, те
да им подари снагу да истрају у изградњи љепше
будућности.
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08. јануар 2021.

09. јануар 2021.

ПРОСЛАВА ДАНА
РЕПУБЛИКЕ

ОНЛАЈН КОНФЕРЕНЦИЈА
ПОВОДОМ ДАНА
РЕПУБЛИКЕ

Полагањем цвијећа код споменика “Јунацима
Мајевице” у Лопарама је обиљежен 9. јануар - Дан
Обиљежавање Дана Републике Српске је оргаРепублике Српске.
низовано од стране Удружења “Корени” у онлајн
Цвијеће су положиле делегације општине Лопаформату, преко зум апликације 08.01.2021.године ре и општинске Борачке организације.
у 20 часова.
Поздравне бесједе и обраћања чланова су била
из више свјетских градова, Србије и Републике

Српске.
Из Лопара су се пригодним бесједама обратили
Стојан Стевановић предсједник Удружења “Корени”, затим др Желимир Нешковић члан управе
Удружења Корени и предсједник одбора у Лопарама, као и начелник општине Лопаре Радо Савић.
Удружење матице, дијаспоре, Срба региона и
пријатеља Србије “Корени” основано је 2019.године у Новом Саду.

Начелник општине Лопаре Радо Савић рекао је
да прослава Дана Републике чува темеље Српске.
Честитајући празник народу Српске, Савић је
нагласио да је прошло 29 година у којима српски
народ има слободу, те да је неопходно економски
оснажити Републику да она буде гарант просперитета.
Предсједник општинске Борачке организације
Ристо Радић рекао је Срни да је веома важно да 9.
јануар буде водиља за бољи живот сваког становника Републике Српске да би се избјегло велико
социјално раслојавање.

13. јануар 2021.

ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ
Младићи са подручја Лопара Далибор Малеш и
Љубиша Тошић покренули су иницијативу да се
ове године први пут организује пливање за Часни
крст на језеру Снијежница на Мајевици.
У организацију овог догађаја укључиле су се
Црквена општина и мјесна заједница Прибој.
Подршку иницијативи пружило је и руководство општине Лопаре, а начелник Радо Савић је
изразио задовољство што су Тошић, који је одборник у локалном парламенту, и Малеш дошли на
ову идеју и што ће на Богојављење први пут бити
организовано пливање за Часни крст.
Лопаре XIV СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ

2021. година

www.opstinalopare.com

ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН

ОПШТИНА ЛОПАРЕ

11

16. јануар 2021.

ДОНАЦИЈА ЛОПАРСКОМ ДОМУ ЗДРАВЉА
дима ове компаније и присуствовао презентацији
апарата за брзо тестирање антигена на корона вирус.
Шеф лабораторије за микробиолошка испитивања “Доматека” Штефани Бауер рекла је да се на
овом апарату може тестирати тридесет узорака за
један сат рада.
Сувласник “Доматека” Мирослав Којадиновић,
родом из Републике Српске изразио је задовољство јер може да донира апарат који је потребан у
борби са корона вирусом, који ће користити становницима мајевичкој краја и Републике Српске.
Којадиновић је истакао да ће Дом здравља Лопаре, користећи овај апарат, бити први у Републици Српској и БиХ који ће имати прилику да на овај
начин у ширем и већем обиму спречава даље ширење корона вируса.
Нешковић је истакао да је ова донација изузетно значајна због потребе за масовним тестирањем
наших грађана због вакцинације против корона
Нешковић је, боравећи у Милдорфу, баварској вируса која је од стране надлежних институција
покрајини, данас одржао састанак са челним љу- најављена у скорије вријеме.
Директор Дома здравља Лопаре Желимир Нешковић договорио је набавку апарата за брзо тестирање антигена на вирус корона и одређену количину серолошких тестова која ће бити донација
њемачке компаније “Доматек” овој мајевичкој
здравственој установи.

19. јануар 2021.

МИЛОРАД СИМИЋ ПРВИ ДОПЛИВАО ДО
ЧАСНОГ КРСTА

Побједник пливања за Часни крст у подмајевич- Прибој, уз пуну подршку општине Лопаре, а иником крају, које је ове године први пут организо- цијатори су Љубиша Тошић, одборник у општини
вано на језеру Снијежница, је Милорад Симић из Лопаре и Далибор Малеш.
Горњег Забрђа код Угљевика.
Он је на Крстовдан напунио 16 година и био је
најмлађи учесник такмичења.
Побједник Богојављенског пливања за Часни
крст награђен је златником који је даровало Удружење Мајевичана у Швајцарској, а које је уручио
члан удружења Василија Обреновић.
Честитајући побједнику, начелник општине Лопаре Радо Савић је истакао да је пливање за Часни
крст организовано први пут на Мајевици и да га
је изненадило велико интересовање учесника, не
само из Лопара, него и из других локалних заједница.
За Богојављенско пливање на Мајевици пријавило се више од тридесет пливача из Лопара,
Угљевика, Брчког, Бијељине, а најстарији учесник
је шездесетједногодишњи Миодраг Видовић из
Бијељине.
Организатори првог пливања за Часни крст на
Мајевици су Црквена општина и мјесна заједница
www.opstinalopare.com

2021. година

XIV СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ

Лопаре

12

ОПШТИНА ЛОПАРЕ

ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН

22. јануар 2021.

ПРИЗНАЊЕ ЗА НАЈХРАБРИЈЕ
Предсједник Републике Српске Жељка Цвијановић одликовала је Дом здравља Лопаре
за изузетне заслуге у организовању, спровођењу и пружању
медицинске помоћи, спасавању
људских живота, као и сваки
други вид подршке и улагања херојских напора у борби против
пандемије КОВИД-19 поводом
деветог јануара Дана Републике
Српске Медаљом заслуга за народ.
Медаљу је на свечаности у
центру Владе Републике Српске
уручио министар здравља и социјалне заштите Српске Ален
Шеранић.
Директор Дома здравља Лопаре Желимир Нешковић захвалио
је свим запосленим у овој здрав-

26. јануар 2021.

ОБИЉЕЖЕНА
ШКОЛСКА СЛАВА
У БОБЕТИНОМ
БРДУ

ственој установи који су добитници овог вриједног признања и
истакао да признање значи много али и подстрек за даљи рад у
борби против корона вируса.
Поводом школске славе СвеПредсједница
Цвијановић
тог Саве, предсједник СкупшМедаљом заслуга за народ одлитине општине Лопаре, Миленковала је све Домове здравља у
ко Ристић посјетио је подручну
Српској.
основну школу у Бобетином
Брду.
Ристић је тим поводом ученицима уручио пакетиће, а присуствовао је и обреду ломљења
славског колача. Након тога ученици су одржали пригодан програм посвећен првом српском
архиепископу, учитељу и просвјетитељу Светом Сави.

25. јануар 2021.

ПОТПИСАН УГОВОР О СУФИНАНСИРАЊУ
ПРОЈЕКТА
Представник оштине Лопаре Мирко Николић, у име начелника
Раде Савића, потписао је, данас у Бања Луци, уговор са министром
за Управу и локалну самоуправу Републике Српске, Сенком Јуjић.
Уговор се односи на додјелу средстава у износу од 20.000 КМ општини Лопаре за суфинансирање пројекта из програма /YEP/ ЈЕП
инкубатор пословних идеја, за ову локалну заједницу, које реализује
Инвестициона фондација „ИМПАКТ“.
Укупна вриједност поменутог пројекта је 30.000 КМ, а везан је за
шест пословних идеја, углавном из области пољопривреде, које ће
бити реализоване на подручју општине Лопаре.

Локална заједница је обезбиједила, укупно, 38 светосавских
пакетића за сву дјецу Бобетиног
Брда и Мртвице.

25. јануар 2021.

САСТАНАК УДРУЖЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНИКА
Представници „Удружења пољопривредних произвођача села Семберије и Мајевице“ посјетили су
Лопаре и том приликом су се састали и разговарали са пољопривредницима општине Лопаре и начелником Радом Савићем.
Саво Бакајлић, предесједник удружења, је додао да су изнијети ставови и по питању сугестија удружења за израду правилника министарства и начина заштите домаће пољопривредне производње. Он је
изразио задовољство састанком са пољопривредним произвођачима и пријемом код начелника општине.
Начелник општине Лопаре, Радо Савић, је истакао да је то добар пут да се пољопривредници увезују,
информишу и припремају за пројекте на које могу аплицирати, а да ће им локална заједница у томе помоћи и захвалио предсједнику удружења Бакајлићу, који је иницијатор данашњег окупљања.
Лопаре XIV СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ
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27. јануар 2021.

НАЧЕЛНИК САВИЋ ЧЕСТИТАО СЛАВУ
УЧЕНИЦИМА И НАСТАВНИЦИМА

Начелник општине Лопаре Радо Савић честитао је данас школску славу Светог Саву ученицима и
просвјетним радницима и нагласио значај очувања традиције.
“Битно је сачувати традицију и славити Светог Саву, примјерено условима који су нас снашли”, рекао је Савић на свечаности у Основној школи “Свети Сава” у Лопарама.
Према његовим ријечима, у основним и
средњим школама у Лопарама образују се
793 ученика, а школска слава Свети Сава
обиљежена је у свим основним школама и
средњошколском центру.
Директор ове школе Драган Лукић рекао
је новинарима да се слава обиљежава у складу са епидемиолошким упутствима Министарстава здравља и просвјете Републике
Српске, изразивши наду да ће сљедећу годину ученици, запослени у школи и њихови гости славу славити на начин како се то радило
прије пандемије вируса корона.
28. јануар 2021.

02. фебруар 2021.

ПОБОЉШАТИ САРАДЊУ
ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

ШКОЛАМА ДОНИРАНА
ДЕЗИНФЕКЦИОНА СРЕДСТВА

Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић
одржао је састанак са начелницима и представницима општине Лопаре, Угљевик, Шамац, Модрича и Брод, с циљем интензивирања комуникација
у области унапређења функционисања локалних
заједница.
Петровић је овом приликом истакнуо да је потребно разменити позитивна искуства и градити
што повољнији амбијент за нове инвестиције.
Начелник Лопара Радо Савић нагласио је да је
Градска управа Града Бијељина и раније подржавала ову општину, али да је сигуран да подршка може
бити подигнута на виши ниво.

Црвени крст Републике Српске донирао је у три
централне основне школе на територији општине
Лопаре средства за дезинфекцију и сталке за дезинфекционе посуде.
Основној школи „Свети Сава“ Лопаре донација
је уручена данас, а преузео ју је директор школе
Драган Лукић.

www.opstinalopare.com

03. фебруар 2021.

“ТРАГОВИ ЈЕДНОГ
ВРЕМЕНА”

У Лопарама је промовисана књига “Трагови једног времена” аутора Радета Мијатовића - Рашете,
мајора Војске Републике Српске, настала на основу
дневника који је водио пред почетак и у току одбрамбено-отаџбинског рата.
Начелник општине Лопаре Радо Савић рекао је
да Мијатовићева књига свједочи кроз шта су прошли народ и војска у том периоду.
Он је навео да је важно да се сачувају, и у форми књиге остану записани, битни догађаји из протеклог одбрамбено-отџбинског рата, а општина
подржава све активности на одржавању тековина
прошлог рата.

2021. година
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04. фебруар 2021.

УСВОЈЕНИ ИЗВЈЕШТАЈИ О РАДУ НАЧЕЛНИКА И
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Одборници Скупштине општине Лопаре изабрали су данас Горана Тасовца /СДС/ за замјеника начелника општине, а Ацу Тодоровића /СДС/ за потпредсједника локалног парламента.
Усвојен је и извјештај о извршењу буџета за прва три квартала у 2020. години, те извјештај о стању
у области популационе политике.
Одборници су донијели одлуке о расписивању
конкурса за секретара Скупштине општине Лопаре и органа управљања, те директора у јавним
установама и предузећима чији је оснивач општина. Начелник Лопара Радо Савић изразио је задовољство функционисањем Скупштине у новом
мандату.
Драго Спасојевић из Лопара изабран је за вршиоца дужности директора предузећа “Водовод”.
Данас су донесене и одлуке о условима и начину
давања у закуп производног објекта у Прибоју, те одлука о одобравању 50.000 КМ предузећу “Чистоћа”.
10. фебруар 2021.

11. фебруар 2021.

ПРИПРЕМЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ
„РИТАМ ЕВРОПЕ“
У кабинету начелника општине Лопаре, одржан је редовни састанак са делегацијом Ритма Европе, о предстојећим припремама за
такмичење.
Директор програма „Ритам Европе“, Игор Карадаревић, изјавио
је да је општина Лопаре прави примјер како треба да функционише
једна локална заједница која је у правом смислу систем грађана.
Карадаревић се посебно захвалио начелнику општине Лопаре Ради
Савићу, истакавши да се он несебично заузео да што више дјеце из
Републике Српске дође у Лопаре које ће у септембру 2021. године, у
телевизијском финалу на РТРС-у, бити културни центар Републике
Српске.

ПОЉОПРИВРЕДНО
ЗАДРУГАРСТВО У
ЛОПАРАМА

Предсједник Задружног савеза Републике Српске Рајко
Кулага се састао са Савићем и
члановима двије новоосноване
пољопривредне задруге из Лопара и Угљевика с циљем промоције пољопривредног задругарства на подручју ових локалних
заједница.
Савић је рекао да су овакви
састанци и размјене искустава
о задругарству и пољопривреди веома битни и да је потребно
развијати такав вид организовања пољопривредника, јер ће
бити конкурентнији ако су удружени.

Савић је нагласио да желе да окупе што више омладине из региона, те посебно нагласио да ће Ритам Европе допринијети учвршћивању веза између Репубике Српске и Србије, у којима ће главни
актери бити млади и талентовани људи.
Лопаре XIV СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ
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15. фебруар 2021.

ЛИТУРГИЈА И ПАРАСТОС
У МАЧКОВЦУ
У Храму Рођења Пресвете Богородице у Мачковцу код Лопара данас су поводом празника Сретења Господњег служени литургија и парастос за
242 погинула мајевичка борца протеклог одбрамбено-отаџбинског рата.
Литургији и парастосу, које је служио протојереј-ставрофор Драган Лазаревић, уз саслужење
ђакона Синише Пајкановића, присуствовали су и
начелник општине Лопаре Радо Савић и предсједник локалног парламента Миленко Ристић.
16. фебруар 2021.

16. фебруар 2021.

Слава Дјечијег вртића Свети
Симеон и Ана

ПЧЕЛАРИ УПОЗНАТИ О
ИЗИМЉАВАЊУ ПЧЕЛИЊИХ
ДРУШТАВА

Чланови Удружења пчелара “Златна кошница”
из Лопара присуствовали су стручном предавању
о изимљавању пчелињих друштава, прољетном
прегледу и припреми пчелињих друштава за главну пашу, а обећана им је и подршка локалне заједнице.
Предсједник Удружења Марко Јовић рекао је да
пчелари из ове локалне заједнице имају одличну
сарадњу са начелником општине Лопаре Радом
Савићем и његовим стручним сарадницима.
Савић, који је прије предавања организовао
састанак са представницима “Златне кошнице”,
Удружења пчелара Републике Српске и стручњацима из области пчеларства и пољопривреде, из17. фебруар 2021.
разио је задовољство радом пчелара у Лопарама.
Он је истакао да је Удружење успјело да окупи
АУДИЦИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ
и у своје активности укључи готово све пчеларе из
“РИТАМ ЕВРОПЕ“
локалне заједнице, који имају више од 4.000 пчеУ Центру за културу Лопаре одржана је ауди- лињих друштава.
ција за музичко такмичење „Ритам Европе“, коме
ће ове године oпштина Лопаре бити домаћин.
Испред екипе Ритма Европе присуствовали су
музички директор Милош Марковић и кореограф
Милан Милинковић, који су донијели одлуку да и
ове године oпштину Лопаре представља Марија
Томић, ученица деветог разреда основне школе,
прошлогодишња побједница овог такмичења.
Пјесму и државу коју ће Марија представљати
2021. године у Лопарама додијелиће тим Ритма
Европе заједено са директорима програма.

www.opstinalopare.com
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23. фебруар 2021.

25. фебруар 2021.

ДОНАЦИЈА ЛОПАРСКИМ
ВАТРОГАСЦИМА
Аустријски град Салцбург донирао је Ватрогасној јединици Лопаре опремљено навално ватрогасно возило.
Начелник општине Лопаре Радо Савић захвалио је за донацију и
истакао одличну сарадњу и добре односе Салцбурга и Лопара, за
коју је веома заслужан Мајевичанин Златко Стојановић из Пељава.
Осим овог возила за лопарске ватрогасце, Стојановић је обезбиједио и неколико специјалних возила за комунално предузеће у Лопарама.
Секретар Ватрогасне јединице Лопаре Јово Ђурић је навео да се
у возилу налазе веома корисни сетови разних алата за интервенције,
агрегат, компресор, уређаји за сјечење метала и бетона, те моћна
расвјета, који ће допринијети већој ефикасности у раду ватрогасаца.

25. фебруар 2021.

ПОСТАВЉЕН
ДЕЗИНФЕКЦИОНИ
ТУНЕЛ

Дом здравља Лопаре поставио
је данас у функцију дезинфекциони тунел који је донација Црвеног крста Републике Српске.
Директор Дома здравља Лопаре Желимир Нешковић рекао
је да ће дезинфекциони тунел
много значити овој здравственој установи јер ће се на бржи
начин пацијенти дезинфиковати
приликом уласка.
Нешковић је истакао да је епидемиолошка ситуација стабилна
на подручју општине Лопаре, те
да је седам пацијената позитивних на вирус корона, а њих 14
под епидемиолошким надзором.

УВЕЗИВАЊЕ СРПСКОГ НАРОДА У ДИЈАСПОРИ
Начелник општине Лопаре Радо Савић рекао је
да ова локална заједница подржава рад Удружења
матице, дијаспоре, Срба у региону и пријатеља
Србије “Корени” чија је мисија увезивање српског
народа, што је веома важно, поготово за Србе у
дијаспори.
Он је изразио задовољство што је у Лопарама
одржана сједница Управног одбора Савеза удружења “Корени”, додајући да ово удружење има
општински одбор у Лопарама који успјешно води
љекар Желимир Нешковић.
Основни закључци сједнице, на којој су анализирани досадашњи рад и планиране активности за
наредни период, јесу да ће на Видовдан у Нишу
бити обиљежена слава и организован свесрпски
сабор који ће трајати четири дана, а Удружење ће
покушати да укључи све патриотске и родољубиве снаге од Аустралије до САД и Канаде.
На сједници је закључено да ће Удружење подрЛопаре XIV СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ

жати и Дане српске културе који се организују у
Француској.
За генералног секретара Савеза удружења “Корени” изабран је професор музике Петар Гојковић, предсједник Удружења Срба у Паризу, који
дуги низ година хармонизује односе у дијаспори,
водећи српске школе и доприносећи да млади нараштаји науче матерњи језик, културу и обичаје.

2021. година
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05. март 2021.

ДОНАЦИЈА АПАРАТА
ЗА БРЗО ТЕСТИРАЊЕ
Привредник и хуманиста Мирослав Којадиновић из Њемачке донирао је, у име компаније
“Доматек” чији је сувласник,
Дому здравља Лопаре апарат за
брзо тестирање антигена на вирус корона, вриједности 15.000
КМ.
Којадиновић је велики пријатељ општине Лопаре, са којом
сарађује на бројним пројектима
и њему је велико задовољство
сарађивати са људима који раде
за добро својој локалној заједници.
Он је нагласио да ће донирани апарат помоћи становништву
мајевичког краја у борби против
вируса корона.
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25. фебруар 2021.

СРЕДСТВИМА ВЛАДЕ СРБИЈЕ ЗАПОЧЕЛА
ИЗГРАДЊА ХАЛЕ
У Прибоју код Лопара започела је изградња пословно-производне хале површине 900 метара квадратних, захваљујући донацији
Владе Србије.
Начелник општине Лопаре Радо Савић рекао је да је одобрено
651.000 КМ за изградњу пословно-производне хале захваљујући
донацији Владе Србије и иницијативи предсједника Александра
Вучића да све општине у Српској добију подршку из Србије.
Паралелно са тим локални парламент је донио одлуку о условима давања хале у закуп привредницима, која ће бити ускоро јавно
објављена.

28. фебруар 2021.

Директор Дома здравља Лопаре Желимир Нешковић подсјетио је да су Којадиновић и
компанија “Доматек” и у претходном периоду помагали ову
здравствену установу.
У знак захвалности, Нешковић је Којадиновићу поклонио
икону Пресвете Богородице.
Начелник општине Лопаре,
Радо Савић, истакао је да је ово
прилика да овакав ангажман
буде и подстрек онима који треба да набаве вакцине за наше
становништво да то што прије
ураде јер корона се неће лако
предати.
www.opstinalopare.com

ДОНИРАНО ВОЗИЛО ДОМУ ЗДРАВЉА
ЛОПАРЕ
Удружење Мајевичана у
Швајцарској донирало је Дому
здравља у Лопарама возило
“шкода октавиа”, вриједно
7.500 швајцарских франака.
Предсједник удружења
Саво Митровић је навео
да је погон возила на сва
четири точка и да је погодно за тешко приступачне предјеле, а кључеве аутомобила уручио је
директору здравствене
установе Желимиру Нешковићу.
Начелник општине Лопаре Радо Савић истакао
је да Удружење Мајевичана препознаје потребе
становништва у родном
2021. година

крају када је у питању здравство, школство и све друге области живота и да то показује
да Мајевичани у Швајцарској
не заборављају своје коријене.
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15. март 2021.

12. март 2021.

ПРИЈЕМ ЗА УСПЈЕШНУ
РУКОМЕТАШИЦУ

ТЕКВОНДО КЛУБ
“СОКОЛ”

Начелник општине Лопаре ки који је објавио селектор женРадо Савић организовао је при- ске рукометне репрезентације
јем за успјешну рукометашицу БиХ Раде Ровчанин.
Берину Алагић Мешковић поријеклом из Кораја. Савић је Берини пожелио срећу у каријери и
животу и позвао младе и талентоване људе да се баве спортом
Начелник општине Лопакако би слиједили њен примјер.
ре Радо Савић организовао је
пријем за такмичаре и тренеОва рукометашица се налази
ре Теквондо клуба “Сокол” из
на ширем списку репрезентативБијељине, поводом запажених
резултата које су недавно ост31. март 2021.
варили на Првенству Републике
Српске у Зворнику гдје су спортисти овог клуба били екипни
побједници у кадесткој, јуниорској и сениорској конкуренцији.
Начелник општине Лопаре Радо Савић приредио је пријем за
Златка Стојановића, из аустријског града Салцбурга, поријеклом из 01. април 2021.
мајевичког села Пељаве, са којим локална заједница има изузетну
ПОЧЕЛА
сарадњу.
ВАКЦИНАЦИЈА
Савић је за Срну рекао да је Стојановић напаравио квалитетне
контакте са општинама и градовима у Аустрији, а обезбиједио је и
Вакцинацијом
штићеника
подршку у опремању нашег комуналног предузећа, ватрогасне је- Дома за стара лица и здравствединице као и спортских клубова
них радника у Лопарама против
вируса корона почела је имунизација становника мајевичког
краја “Фајзер” вакцинама.
Директор Дома здравља Желимир Нешковић позвао је грађане
да се пријаве за вакцинацију, уз
напоменуо да их се до сада пријавило више од 900.
Он је истакао да је вакцинација становништва веома важна
како би се стекао имунитет и побиједила пошаст вируса корона.

ПРИЈЕМ ЗА ДОНАТОРА
ЗЛАТКА СТОЈАНОВИЋА

Он је додао да је поносан што постоје такви људи у мајевичкој
дијаспори, у конкретном случају у граду Салцбургу и изразио наду
да ће се у наредном периоду наставити одлична сарадња на повезивању Лопара и Салцбурга, те му је том приликом начелник Савић
уручио захвалницу за помоћ у опремању ватрогасне јединице у Лопарама. Златко Стојановић је истакао да врло радо помаже родни
крај, који му је остао у срцу, и да осјећа да му је то дужност.
Лопаре XIV СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ
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03. април 2021.

ОПШТИНА НАСТАВЉА ДА ПОМАЖЕ РЕНОВИРАЊЕ
ЗГРАДА
Начелник општине Лопаре Радо Савић позвао је заједнице етажних власника да предузму иницијативу у реновирању својих објеката за становање и обећао помоћ општине за све који се одлуче за
тај чин.
Савић је рекао да је у Лопарама реновирана још једна у низу зграда у Улици цара Душана, за шта су станари зграде, у овој улици на
броју 119, прикупили 20.500 КМ, а општина је из буџета помогла са
10.000 КМ.
06. април 2021.

05. април 2021.

СЈЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Општински штаб за ванредне ситуације Лопаре одржао је
данас сједницу на којој је констатовано да се епидемиолошка ситуација на подручју ове
општине погоршава и да је неопходно веће поштовање епидемиолошких мјера како би се
ситуација изазвана пандемијом
вируса корона стабилизовала.
Под епидемиолошким надзором је 71 лице, од којих је 29

позитивно на вирус корона, а 3
лица на болничком лијечењу.
На сједници су потврђене
мјере Републичког штаба за
ванредне ситуације којима се
до 12. априла забрањују сва јавна окупљања у групама већим
од 30 лица, сва приватна окупљања у групама већим од 10
лица /свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови /.

09. април 2021.

МАРИЈА ПРЕДСТАВЉА
ЛОПАРЕ

Највеће дјечије музичко такмичење у Републици Српској
„Ритам Европе“ ове године се
одржава у Лопарама.
Прошлогодишња побједница
Марија Томић, ће представљати свој град и општину на овом
престижном музичком догађају.
Начелник Савић је нагласио
да се и прошле године, захваљујући Ритму Европе и
Марији, о општини Лопаре
доста чуло и говорило широм Републике Српске, а да
опет постоји сјајна прилика
да се Марија Томић и њене
www.opstinalopare.com

другарице одлично представе,
те да општина Лопаре буде добар домаћин овог телевизијског
спектакла.
Игор Карадаревић, директор
телевизијског програма „Ритам
Европе“, је рекао да ће у септембру 2021. године бити телевизијски пренос Ритма Европе.

2021. година

Дугогодишњи одборник у
СО-е Лопаре Горан Пала Максимовић, преминуо је у 51. години живота.
Пала је био учесник одбрамбено-отаџбинског рата, 1993.
године је тешко рањен и остао
трајни инвалид.
Обављао је дужност одборника у СО Лопаре у неколико
мандата, а и дужност потпредсједника Скупштине општине
Лопаре у мандатном периоду
од 2012. до 2014. као и у периоду од 2016. до 2020. године.
Био је секретар ОО СДС Лопаре од 2000. године.
Иза себе је оставио супругу
и два сина.
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14. април 2021.

ОДЛИЧАН ПРИМЈЕР
ПОВЕЗИВАЊА СА ДИЈАСПОРОМ
У општини Лопаре је захваљујући помоћи дијаспоре
реализовано 12 инвестиционих
пројеката, који доносе радна

ЛИПОВИЦЕ - Мјештани Липовица уређују простор око
“Читаонице” и новоизграђеног
споменика борцима одбрамбено
- отаџбинског рата.
09. април 2021.

“ПОСАДИ СВОЈ
ХЛАД”

мјеста, приходе и нове прилике за пословну сарадњу, рекао
је начелник ове општине Радо
Савић.
Он је на бизнис форуму
дијаспоре рекао да су Лопаре у
региону примјер добре праксе

повезивања са дијаспором гдје
је подсјетио да је и ватрогасно
возило у Лопарама донирано од
дијаспоре, која је помогла рад
Дома здравља и комуналних
служби.
На бизнис форуму дијаспоре, које је организовало Удружење “Наша перспектива”,
уз подршку УСАИД пројекта “Дијаспора инвест”, представљене су локалне заједнице
које су постигле изузетан успјех
у мобилисању капацитета своје
дијаспоре у свијету.
Бизнис форум дијаспоре је
отворио амерички амбасадор у
БиХ Ерик Нелсон, а на скупу је
учествовало више од 200 учесника из земље и свијета.

Подјелом 100 садница бијелог јасена грађанима, општина
Лопаре се прикључила акцији 14. април 2021.
“Посади свој хлад” коју спроводи невладина организација “Зелени развојни центар”.
Начелник Радо Савић симболично је уручио прву садницу
и захвалио организаторима и
Представници „Удружења пољопривредних произвођача села
свим компанијама које су подрСемберије
и Мајевице“ разговарали су у Лопарама са пољоприжале ову друштвено одговорну
акцију с циљем да се озеле- вредницима и начелником општине Радом Савићем о заштити доне мјеста живљења и тако до- маће пољопривредне производње.
принесе побољшању здравља
грађана.

ПОДРШКА ЗАШТИТИ
ДОМАЋЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ

Истакнуто је да општина Лопаре пружа подршку настојањима
Удружења пољопривредних произвођача села Семберије и Мајевице и свим њиховим активностима која имају за циљ заштиту
села и пољопривредног произвођача.
Лопаре XIV СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ
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20. април 2021.

ПОСЈЕТА ЕПИСКОПУ
ФОТИЈУ

ДОНАЦИЈА 60
КОНТЕЈНЕРА

Његово Преосвештенство Епископ зворничкотузлански г. Фотије примио је у Епархији зворничко-тузланској у Бијељини г. Раду Савића, начелника општине Лопаре, са којим се задржао у
срдачном разговору.

У оквиру активности „Април – мјесец чистоће“
запослени у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Лопаре започели су са уређењима насеља
на подручју ове локалне заједнице.
Жељко Ђокић, вршилац дужности директора
у ЈКП „Чистоћа“ Лопаре је навео да се ради о 60
контејнера од 600 литара, које су радници ЈКП
“Чистоћа” очистили, офарбали и припремили за
употребу.
Начелник општине Лопаре Радо Савић захвалио
је комуналном предузећу из Бијељине и градоначелнику Љубиши Петровићу на одлуци да дио донације у половним контејнерима из данског града
Оденсе дође на употребу комуналном предузећу и
грађанима општине Лопаре.

Након састанка Савић и Епископ Фотије сагласни су да је однос Епархије зворничко-тузланске и
општине Лопаре одличан.
На данашњем састанку начелник Савић извјестио је Епископа Фотија о наступајућим догађајима који ће се одржати за крсну славу општине
Лопаре – Светог великомученика Георгија која
се прославља 6. маја, те искористио састанак да
позове Преосвећеног Епископа Фотија да својим
28. април 2021.
присуством увелича овај догађај.
Пријему је присуствовао и протојереј-ставрофор Стево Јовић, архијерејски намјесник тузлан- ИЗЛОЖБА УМЈЕТНИЧКИХ
ски у чијем саставу се налази и црквена општина
ФОТОГРАФИЈА
Лопаре.
У Центру за културу Лопаре отворена је изложба умјетничких фотографија аутора Зорана Лазића “Путевима православља”.
Изложба је постављена у оквиру манифестације
“Ђурђевданске свечаности”, која се одржава поводом крсне славе општине Лопаре - Ђурђевдана.
Ова изложба је поводом обиљежавања 800 година аутокефалности Српске православне цркве
била постављена у крипти Храма Светог Саве у
Београду.
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27. април 2021.

ИМЕНОВАНИ НАЧЕЛНИЦИ ОДЈЕЉЕЊА
И ДИРЕКТОРИ ЈАВНИХ УСТАНОВА

На петој редовној сједници
Скупштине општине Лопаре
након претходно завршене конкурсне процедуре, поред осталих тачака дневног реда, одборници су изгласали именовања за
начелнике одјељења, те директоре јавних установа чији је оснивач општина Лопаре.
За секретара Скупштине општине Лопаре именован је Давор
Вићић. За начелника Одјељења
за финансије изабрана је Даница
Илић, за начелника Одјељења за
привреду и друштвене дјелатно-

сти изабран је Жељко Керовић.
Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбенокомуналне послове је Срђан
Лукић, а за в.д. начелника
Одјељења за општу управу изабран је Ђорђе Новаковић.
Желимир Нешковић именован је за директора ЈЗУ Дом
здравља Лопаре, Мирко Стевић
за директора Центра за културу
и информисање, Дејан Марковић именован је за директора
Центра за социјални рад, Слободан Симикић за директора Туристичке организације општине
Лопаре и Даниела Цвијановић
за директора ЈУ Дјечији вртић
Лопаре.
Усвојени су извјештаји о раду
установа и предузећа за 2020.
годину и Извјештај о извршењу
Буџета општине Лопаре за 2020.
годину.

04. мај 2021.

Општина Лопаре и Фондација
„Мозаик“ су ове године подржали осам друштвено корисних
пројеката за младе кроз активности Омладинске банке Лопаре.
Начелник Радо Савић је изразио задовољство да се већ десет

година у овој локалној заједници
реализују пројекти Омладинске
банке.
У Лопарама су потписани уговори и уручени чекови за осам
пројеката укупне вриједности
22. 300 КМ, гдје општина учествује са 7. 197 КМ, а Фондација
„Мозаик“ 4 .798 КМ, док је остатак допринос заједнице и волонтера.
03. мај 2021.

УСКОРО ПОЧИЊЕ ГРАДЊА
ФАБРИКЕ СИРА

Васо Васић из Лопара, који живи и ради у Фуџејри (Уједињени
Арапски Емирати) /Fujaira, Al Fujayrah, United Arab Emirates/ посјетио је, заједно са својим пријатељем Миомиром Петровићем, доктором естетике и теорије књижевности, драматургом и писцем из
Београда, начелника општине Лопаре Раду Савића. Том приликом
разговарало се о инвестицији - фарми коза и фабрици сира коју он
гради недалеко од Лопара у селу
Липовице.
Васић жели да већи дио
произведеног сира, од око 30
тона годишње, извози у Емирате,
те очекује да ће једна врста
производа носити назив Фуџејра,
а да ће се зато побринути владар
Фуџејре кога лично познаје.
Лопаре XIV СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ
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ОТКРИВЕН СПОМЕНИК
ПОГИНУЛИМ
БОРЦИМА
Спомен обиљежје у знак сјећања
на 13 погинулих бораца протеклог
одбрамбено-отаџбинског рата освјештано је у селу Липовице, а открили
су га дјеца погинулих бораца из ове
мјесне заједнице.
Начелник општине Лопаре Радо
Савић је рекао да је споменик откривен након 26 година од краја прошлог рата.
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06. мај 2021.

ОБИЉЕЖЕН ЂУРЂЕВДАН СЛАВА
ОПШТИНЕ
Његово преосвештенство епископ зворничкотузлански Фотије служио је литургију у Храму Покрова Пресвете Богородице у Лопарама.
Епископ је поводом крсне славе општине Светог
Великомученика Георгија – Ђурђевдана освјештао
славско жито и са начелником Лопара Радом Савићем, општинским руководством и вјерницима
сломио славски колач.
Потом је намјесник тузлански, протојереј-ставрофор Стево Јовић са свештенством служио помен
за 242 погинула борца Војске Републике Српске, у
протеклом одбрамбено отаџбинском рату, испред
споменика „Јунацима Мајевице“ у Лопарама.
Честитајући становништву општине славу Светог Великомученика Георгија и свима који га славе
као своју породичну славу, начелник општине Радо
Савић је пожелио да Ђурђевдан и сви наредни дани
прођу у здрављу, срећи и напретку.
Он је најавио и успостављање четири пословне
зоне на територији општине и то двије у Лопарама
и по једна у Прибоју гдје се гради производна хала

средствима Владе Србије и Бобетином Брду у близини будућег ауто-пута.
Он је рекао да се посебно поноси мајевичком

дијаспором која наставља да улаже у родни крај и
упутио позив свима да, уз поштовање мјера које
тада буду на снази, дођу на Дане дијаспоре крајем
јула ове године.
Ристо Радић, предсједник Општинске борачке
организације је рекао да је крсна слава општине
добар повод да се ода почаст погинулим борцима
и истакао да је ова локална заједница платила високу цијену у протеклом одбрамбено-отаџбинском
јер су 242 борца погинула на бранику отаџбине, а
преко осам стотина је теже и лакше рањено.
Предсједник Скупштине општине Лопаре Миленко Ристић је похвалио рад локалног парламента
у тешким условима пандемије.
Те нагласио да је међу првима у Републици Српској гдје је усвојен буџет, а поводом Ђурђeвдана
додијељена је златна значка Дому здрaвља Лопаре.

07. мај 2021.

ВЕЛИКО СРЦЕ ХУМАНИТАРЦА МИРОСЛАВА КОЈАДИНОВИЋА
Привредник и хуманитарац Мирослав Којадиновић из Њемачке уплатио је данас, осмочланој породици Стојшић и шесточланој породици Гашић из Лопара, до краја године рачуне за електричну енергију
и комуналије, а донирао је и новчану помоћ, укупног износа преко 2.000 КМ. Којадиновић је овим
вишечланим породицама помоћ уручио у кабинету
начелника Лопара Раде Савића и нагласио да му је
задовољство јер може некога да усрећи а посебно у
поводу Васкршњих празника.
www.opstinalopare.com
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08. мај 2021.

ИЗЛОЖБА МИТРА
СИМИКИЋА

ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН

17. мај 2021.

ПРИЈЕМ ЗА НАЈБОЉЕ УЧЕНИКЕ

Начелник општине Радо Савић организовао је пријем за најбоље ученике завршних разреда
Средњошколског центра „Вук
Караџић“ Лопаре.
Ученик генерације Невена Радић, која је завршила гимназију,
рекла је да је у школовању било
и тежих и лакших периода, а да
су професори били коректни у
„Ослушкивање самоће“, „Шасвом раду.
рац“ и „Рециклажа живота“ дијеБошко Секулић је вуковац, залови су пројеката представљени вршио је електротехничку шкона изложби младог умјетника лу и планира наставити студије
фотографије Митра Симикића
„Ретроспектива документарне 18. мај 2021.
стварности“ отвореној у ГалеСАСТАНАК
рији Центра за културу Лопаре.
14. мај 2021.

у Новом Саду на Електротехничком факултету.
Радо Савић, начелник општине је изразио задовољство што
је Средњошколски центар у Лопарама „расадник“ добрих и талентованих ученика.

УДРУЖЕЊА
„КОРЕНИ“

Предсједник Извршног од-

дину те истакао посебан однос

код начелника општине Лопаре
Раде Савића, је уприличио радни састанак са предсједником
локалног удружења „Корени“
Желимиром Нешковићем и члановима из ове општине.
Гутић је рекао новинарима да
је на састанку направљен кратак
осврт о досадашњој активности
удружења „Корени“ Лопаре, а
представљен је и извјештај о
раду Савеза Удружења.
Он је представио усвојени
план концепта Корена за ову го-

стацији „Дани дијаспоре“ која
се у Лопарама одржава у посљедњој седмици јула и служи
као облик повезивања људи из
дијаспоре и матице.

СЛАВА МАНАСТИРА бора Савеза Удружења „Коре- Савеза Корена на интернациоУ РОЖЊУ
ни“ Милан Гутић, на пријему налном нивоу према манифеУ селу Рожањ на Мајевици, у
присуству вјерника, обиљежена
је слава манастира - Свети пророк Јеремија.
Литургију је служио архимандрит Гаврило Стевановић,
игуман манастира на Озрену уз
саслужење седам свештеника из
Епархије зворничко-тузланске.
Обиљежавању славе су присуствовали замјеник начелника
општине Лопаре Горан Тасовац
и одборници у Скупштини општине Митар Тојић и Цвјетко Томић.

19. мај 2021.

ПРЕВЕНЦИЈА И БОРБА ПРОТИВ ГОВОРА
МРЖЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ
Начелник општине Лопаре Радо Савић учествовао је у едукативној мини-радионици на тему „Стратегија за превенцију и борбу
против говора мржње на Интернету“, која се одржала путем онлајн
платформе. Савић је нагласио да је против вријеђања било кога и да
увијек треба постојати договор и међусобно уважавање међу људима без обзира на вјеру и националност.
Лопаре XIV СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ
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20. мај 2021.

ПОДЈЕЛА ЕЛЕКТРОНСКИХ
ЗДРАВСТВЕНИХ КАРТИЦА
Пословница Фонда здравственог осигурања
Републике Српске Лопаре почела је подјелу електронских здравствених картица.
Електронска здравствена картица мијења досадашњу здравствену књижицу, с тим што ће се
здравствена књижица користити и у наредном
периоду у неким регијама до потпуног преноса и
успостављања базе података.
21. мај 2021.

24. мај 2021.

ПРОМОЦИЈА ЧАСОПИСА
БОКАТИН ДИЈАК

ОБУКА ТИМА ЗА МЕНАЏМЕНТ
ЕНЕРГЕТСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ

Промоција три броја часописа „Бокатин Дијак“
у Центру за културу Лопаре протекла је у знаку
Кајаоко Јамасаки, пјесникиње и књижевног преводиоца која је рођена у Каназави, Јапан, а живи и
ради у Београду.
Она је истакла да је часопис веома цијењен у
књижевним круговима и да Слободан Јовић и
Марко Томић у све то улажу много енергије.

Учешће на обуци су узели представници општине, Основне школе „Свети Сава“, Јавног комуналног предузећа „Водовод“ и Јавног комуналног
предузећа „Чистоћа“ из ове локалне заједнице.
Ова обука подразумјева политике и мјере односно пројекте, који поред тога што доприносе одрживом развоју истовремено доприносе одрживом
социјално-економском развоју локалне заједнице.
21. мај 2021

23. мај 2021.

У МЗ Брусница санирана су оштећења проузрокована клизиштима на асфалтном локалном путу укупне
дужине 330 метара. Вриједност радова је 49. 980 КМ.

ОБИЉЕЖЕНО 29 ГОДИНА ОД ФОРМИРАЊА ДРУГЕ
МАЈЕВИЧКЕ БРИГАДЕ
У Прибоју је обиљежено 29 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.
Предсједник Борачке организације из Лопара Ристо Радић рекао је да
је бригада одбранила овај дио Мајевице, али и платила високу цијену са
404 погинула борца, док је више од 900 теже и лакше рањено.
www.opstinalopare.com
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26. мај 2021.

ПРЕДАВАЊА ЗА
ЉЕКАРЕ

ПРОЈЕКАТ ИНВЕСТ ЛОПАРЕ И
ПОСЛОВНА ЗОНА

Данас је у просторијама Дома
здравља Лопаре одржано предавање за запослене љекаре на
двије теме „Терапија бола“ и
„Хронична опструктивна болест
плућа и бонхијална астма“. Предавање су одржали др Радија Томић и др Желимир Нешковић.

Начелник општине Лопаре
Савић је најавио изградњу поРадо Савић и шири круг њего- словне зоне на четири локације
вих сарадника уприличили су о којој је разговарано на састансастанак са представницима ку и чије се контуре већ праве.
консултантске фирме Хаврекс
из Бања Луке.
Разговарало се о новим програмима које ова фирма ради за
ову локалну заједницу, као и о
реализацији претходних активности и сарадње са општином
Лопаре.
28. мај 2021.

ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗА ШКОЛУ
У Дјечијем вртићу обиљежен је завршетак програма припреме за
школу који је организовала ова предшколска установа у сарадњи са
локалном заједницом.
24. мај 2021.
За ту прилику приређен је
ТЕСЛИНА
пригодан програм гдје су маПОЧАСНА МЕДАЉА лишани, заједно са својим
васпитачима обиљежили заЗА ЗАСЛУГЕ
вршетак предшколских обаПредјседнику Удружења „Ко- веза.
Програм је трајао три мјерени“ Стојану Стевановићу који
сеца, од почетка марта до
живи и ради у Швајцарској, а
краја маја, а општина Лопаре
рођен је у Лопарама, додијење- финансирала.
на је „Теслина почасна медаља
за заслуге“, коју додјељује На- 01. јун 2021.
учна Теслина фондација из ФиСЈЕЋАЊЕ НА 1. ЈУН 1995. ГОДИНЕ
ладелфије, Сједињене Америчке
Обиљежена је двадесет шеДржаве.
ста годишњица од дана погибије
бораца Првог батаљона Треће
мајевичке бригаде Војске Републике Српске у Лопарама, гдје
је код споменика „ Јунацима
Мајевице“ положено цвијеће и
запаљене свијеће.
Цвијеће су положоли начелник општине Лопаре Радо Савић
заједно са представницима Борачке организације Лопаре.
Учесници комеморације су
Медаља је Стевановићу дообишли и коту Плоче гдје су 1.
дијељена у просторијама Удру- јуна 1995. године погинула четижења „Корени“ у Београду.
ри борца Првог батаљона.
Лопаре XIV СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ
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03. јун 2021.

НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ ПРОЈЕКАТ

Општина Лопаре је освојила
награду у износу од 3.500 евра за
Начелник општине Лопаре најбољи пројекат по расписаном
Радо Савић и предсједник СО Конкурсу за општинске социјалЛопаре Миленко Ристић посје- не пројекте у оквиру „Иницијатитили су протојереја-ставрофора ва за социјалну димензију у процесима европских интеграција“
у којима је укључено 21 локална
заједница из БиХ.
03. јун 2021.

ИЗЛОЖБА УМЈЕТНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Стеву Јовића, архијерејског намјесника тузланског.
Они су том приликом обишли
објекат парохијског дома у Лопарама, који је у изградњи.
За изградњу парохијског дома
у Лопарама из локалног буџета
издвојено је 30.000 КМ.
04. јун 2021.

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ
У организацији Центра за
културу и информисање Лопаре
одржано је књижевно вече пјесника и професора Стефана Елезовића.
Повод за ово дружење је нова
поетска збирка „Ензими“ у издању Центра за културу и информисање Лопаре и под покровитељством Општине Лопаре.
Стефан Елезовић живи у Лопарама и ради као професор у
СШЦ „Вук Караџић“ Лопаре.

www.opstinalopare.com

У Центру за културу Лопаре
отворена је изложба умјетничких инсталација чији је аутор
Дајана Перић, дипломирани ликовни умјетник, професор ликовне културе и сликар.
Директор Центра за културу
Лопаре, Мирко Стевић је рекао
да је ово прва изложба концeптуалне умјетности у овој установи
и да је Дајана Перић уложила велики труд да посјетиоцима приближи тај вид умјетничког изражавања.
07. јун 2021.

МАРИЈИ ТОМИЋ СТАТУЕТА „КАПЕТАН
МИША АНАСТАСИЈЕВИЋ“
Прошлогодишња побједница музичког фестивала „Ритам Европе“, Марија Томић добитница је статуете “Капетан Миша Анастасијевић” за Републику Српску у области његовања музичке традиције, које је одржано у
Банском Двору у Бања Луци.
Марија је побједом на
поменутом такмичењу учинила да Лопаре, ове године,
буду домаћини овог престижног такмичења.
Носиоци овог пројекта су
“Медиа Инвент” из Новог
Сада, у сарадњи са Привредном комором Републике Српске и Универзитетом
Бањалука.
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04. јун 2021.

11. јун 2021.

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ
УРЕЂЕЊУ ШКОЛЕ

КУПЉЕН ДУПЛИКАТОР ЗА
ПРЕРАДУ МЛИЈЕКА

У Бобетином Брду урађена је фасада са термоизолацијом, изведени лимарски радови као и уградња нове столарије на свим прозорима и вратима на објекту Основне школе, који се у једном
дијелу користи и као амбуланта породичне медицине Дома здравља Лопаре.

Пољопривреденој задрузи „Зарац“ из Лопара
набављен је дупликатор за прераду млијека.
Вриједност овог апарата је приближно 6.000
КМ, од чега је Стална радна група за рурални
развој /SWG/ у југоисточној Европи обезбиједила
2.000 евра, а преостали дио упалтила је општина
Из буџета општине за ове радове издвојено је
Лопаре.
12.000 КМ, навео је начелник Савић.
10. јун 2021.

13. јун 2021.

ИЗГРАДЊА КУЋЕ
ПОРОДИЦИ ТОШИЋ

„МАЈЕВИЧКИ ВИЈЕСНИЦИ
МИРА“

„Мајевички вијесници мира“ окупљају младе
Породица Тошић из Липовица живи у изузетно
људе из Лопара и Теочака који кроз заjедничке ак- тешким условима у оронулој и трошној кући, која
тивности промовишу помирење и повјерење, а ре- је стара 110 година.
ализује се уз подршку пројекта ПРО- Будућност.
На иницијативу мјесне борачке организације
кренуло се са хуманитарном акцијом изградње
новог дома за Мару Тошић и њена два сина.

ПРО-Будућност је УСАИД-ов пројекат изградње мира и повјерења међу грађанима свих етничких и вјерских група у Босни и Херцеговини,
а проводе га хуманитарна организација ЦРС, уз
подршку Каритаса БиХ, Института за развој младих „КУЛТ“, форума грађана Тузла, Хелсиншког
парламента грађана Бањалука и Међурелигијског
вијећа у Босни и Херцеговини.
Лопаре XIV СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ

Акцији се придружила и општина Лопаре на
челу са начелником Радом Савићем и брачни пар
Драгица и Живојин Тошић из Липовица, који живе
и раде у њемачком граду Хановеру.
Савић је позвао привредне субјекте и појединце
да се укључе у ову хуманитарну акцију, како би
се старица са синовима до краја љета уселила у
нови дом и навео да је укупна вриједност радова,
по предрачуну, приближно 40. 000 КМ.

2021. година
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15. јун 2021.

ПОДРЖАН
ЈОШ ЈЕДАН
МИКРОБИЗНИС
Радивоју Пантићу, фризеру из
Лопара уручен је износ од 2.000
КМ, за подршку његовом микробизнису.
Пантићу је чек уручио начелник општине Лопаре Радо Савић, који је изразио задовољство
што је Фондација Мозаик кроз
програм Омладинске банке Лопаре помогла још један посао
приватног предузетништва.

Жељко Пауковић, директор
Програма Омладинске банке
Фондације Мозаик је рекао да
Фондација Мозаик и општина
Лопаре сарађују десет година те
да је пружена подршка за око седамдесет пројеката и два микробизниса.
19. јун 2021.

ПРИБОЈ - напредују радови
на изградњи пословно-производне хале у Прибоју.
www.opstinalopare.com
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21. јун 2021.

ОТВОРЕН 14. ЛИКОВНИ САБОР
Ликовни сабор “Мајевица
2021“ свечано је отворен у Центру за културу Лопаре.
Манифестација, чији домаћин
је Миладин Лукић, академски
сликар и власник Атељеа 313,
окупила је још седам ликовних
умјетника.
Поред Лукића, у галерији
Дома културе од 21. до 27. јуна,
своја дјела су стварали: Душан
Микоњић Махер, Будо Славковић, Снежана Лазаревић Бекрић,
Драгана Купрешанин, Милан
Милић Јагодински, Душица Топаловић и Весна Вујичић.

Мирко Стевић, директор Центра за културу Лопаре нагласио
је да је ово четрнаести по реду

ликовни сабор који је посвећен
преминулом Милутину Дедићу,
академском сликару, историчару
умјетности и путописцу, који је
у Лопарама и на Мајевици оставио неизбрисив траг.
На отварању сабора постављена је изложба слика и
представљен је каталог са прошлогодишњег сабора, изложена је
Дедићева монографија Тршић,
аутобиографија и умјетничка
слика поменутог аутора.

23. јун 2021.

ПРИЈЕМ ЗА ПЕНЗИОНИСАНЕ
СВЕШТЕНИКЕ
Радо Савић, начелник општине
Лопаре, организовао је пријем за
свештенике Српске православене цркве, који су радни вијек провели на територији ове локалне
зједнице и у текућој календарској
години одлазе у заслужену
пензију.
Начелник Савић је пожелио срећу свештеницима и
њиховим породицама у животу и уручио им пригодне
поклоне.
Пријему су присуствовли протојереј-ставрофор
Стево Јовић, архијерејски
2021. година

намјесник тузлански и Јеремија
Лазић, протојереј-ставрофор, док
Драгомир Лазаревић, протојерејставрофор из оправданих разлога
није био присутан.
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24. јун 2021.

30 ГОДИНА РАДА СПКД “ПРОСВЈЕТА” ЛОПАРЕ
У Центру за културу и информисање обиљежен члановима, покровитељу и Центру за културу
је јубилеј 30 година од обнављања Српског прос- и информисање Лопаре, који је активно радио и
вјетног и културног друштва „Просвјета“ Лопаре, подржавао активности Друштва .
Протојереју ставрофору Стеви Јовићу, утеповодом чега је припремљен свечани програм.
мељивачу, добротвору, члану Надзорног одбора
и почасном члану Друштва уручена је Повеља за
дугогодишњи рад и допринос у очувању и јачању
српске просвјете, културе и духовности, као и општој афирмацији друштвеног рада и угледа Српског просвјетног и културног друштва ,,Просвјета“ Лопаре.
Утемељивачима, почасном члану, начелнику
општине Лопаре и ЦКИ Лопаре уручене су захвалнице, док су члановима породица преминуПредсједница Радмила Митровић уручила је лих утемељивача и чланова Општинског одбора
признања присутним утемељивачима, почасним уручене постхумно споменице.
24. јун 2021.

25. јун 2021.

ШЕСТА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА
СО ЛОПАРЕ

НОВО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО
ДОМУ ЗДРАВЉА ЛОПАРЕ

На 6. редовној сједници Скупштине општине
Дом здравља Лопаре пустио је у рад још једно
Лопаре усвојен је Извјештај о извршењу буџета санитетско возило и сада има укупно шест возила
општине Лопаре у првом кварталу ове године.
за превоз пацијената.
Директор ове здравствене установе Желимир Нешковић рекао је да је возило набављено
сопстевним средствима уз подршку општине Лопаре. Нешковић је додао да поред четири санитетска возила, Дом здравља има и возило за превоз
дијализних пацијената као и једно путничко возило.
Нешковић је појаснио да је ово санитетско возило опремљено свим пратећим садржајима који
су потребни за услуге пацијентима на терену и за
њихов превоз до најближих болничких ценатра, те
Обезбијеђене су бесплатне улазнице за базене да има опрему за хитну помоћ и оксигенацију те
за сву предшколску дјецу, основце и средњошкол- да се планира уградити и амбулантни ЕКГ апарат.
це са подручја општине Лопаре.
Усвојени су УТ услови за више пројеката, прихваћено неколико информација, те су одборници
донијели и Одлуку о одобравању новчаних средстава у износу од 100 000 КМ за асфалтирање пута
у Јабланици, засеок Абаџићи као друге одлуке из
дневног реда од 45 тачака.
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25. јун 2021.

28. јун 2021.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА
ЕНЕРГЕТСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ
Начелник општине Лопаре Радо Савић разговарао о Пројекту енергетске транзиције са Дамиром
Капиџићем, сертификованим енергетским менаџером и Амиром Кунто, координатором пројекта.
Пројекат је резултат активности прошлогодишње фазе ЛИНК пројекта током које је потписан споразум којим је формирана прва /Link.net/
мрежа коју чине општине Лопаре, Теслић и Тешањ и град Грачаница.

Савић је рекао да су ти објекти Центар за културу, зграда општине и дјечијег вртића, а након
урађених предмјера и предрачуна радова биће одлучено гдје ће панели бити постављени.
Овај пројект реализују Центар за екологију и
енергију из Тузле и РеСЕТ, у кооперацији са Фондацијом Хajнрих Бeл, уз подршку Фонда Отворено друштво БиХ.
01. јул 2021.

БЕСПЛАТНА ШКОЛА ПЛИВАЊА
На базенима Октопус и ове године организована је бесплатна школа пливања за младе ове локалне заједнице. Начелник општине Лопаре, Радо
Савић, је истакао да је циљ да сва дјеца и омладина општине Лопаре буду пливачи и да зато постоје
добри услови, које треба искористити.

www.opstinalopare.com
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ОБИЉЕЖЕН ВИДОВДАН
У БОБЕТИНОМ БРДУ
У Бобетином Брду на Видовдан, након литургије у мјесној цркви, служен је парастос за погинуле борце и цивилне жртве протеклог одбрамбено-отаџбинског рата, а затим сломљен славски
колач и обиљежена слава Борачке организације
Републике Српске.

Ристо Радић предсједник Општинске борачке
организације Лопаре је нагласио да су припадници такозване „Бобећанске чете“ били у саставу
2. батаљона 3. мајевичке бригаде и учествовали су на мајевичком ратишту и на другим ратиштима широм Републике Српске.
Миленко Ристић предсједник Скупштине општине Лопаре је саопштио да општина Лопаре
значајно помаже рад Општинске борачке организације и мјесних борачких организација у њеном
саставу, те да се на славу Борачке органиазције
Републике Српске која је обиљежена, у Бобетином Брду одржава и турнир у малом фудбалу на
коме учествују екипе са територије општине Лопаре и шире регије.
Цвијеће испред споменика погинулим борцима и цивилним жртвама Бобетиног Брда, у протеклом рату, положили су представници општинске власти и Општинске борачке организације из
Лопара и представници мјесне борачке организације као и породице погинулих бораца и остали
мјештани.

2021. година
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У ПИРКОВЦИМА СЛУЖЕН
ПАРАСТОС
У Пирковцима испред споменика погинулим
борцима у протеклом одбрамбено-отаџбинском
рату, служен је парастос, положено цвијеће и запаљене свијеће.
Цвијеће су положили чланови породица, родбина и пријатељи погинулих бораца, Предсједник
Скупштине општине Лопаре Миленко Ристић и
представници Општинске борачке организације.
Из овог мјеста животе у протеклом рату је дало
десет бораца.
02. јул 2021.

04. јул 2021.

ПОДРШКА ИНИЦИЈАТИВИ ЗА
ПРИКЉУЧАК НА АУТО-ПУТ

БРДСКА АУТО ТРКА
“ЛОПАРЕ 2021”

Брдска ауто-трка “Лопаре
Министар саобраћаја и веза Републике Српске Недељко Ћорић
2021” вожена је на стази Тобут
подржао је иницијативу општине Лопаре за прикључак на будући аудужине 3.150 метара за шампито-пут Београд-Бањалука на линији раздвајања између града Бијељионат БиХ и отворено првенство
не и Брчко дистрикта.
Републике Српске у ауто-тркама
на брдским стазама.
Трку, за награду општине Лопаре, је свечано отворио министар саобраћаја и веза Републике
Српске Недељко Ћорић.
Начелник општине Лопаре
Радо Савић истакао је да овај
спортски догађај постаје традиционалан на подручју ове локалЋорић је најавио да ће ову иницијативу прослиједити релевантним не заједнице.
Брдску ауто трку “Лопаре
институцијама и да ће се о конкретним стварима говорити када се
уради студија оправданости о томе да ли постоји могућност да се на 2021” организовали су Ауто-мотом дијелу ауто-пута изгради додатна петља.
Према његовим ријечима, састанку у Лопарама присуствовали су и
представници предузећа “Путеви Републике Српске” и “Аутопутеви
Републике Српске” с циљем да се што брже и квалитетније ријеше
проблеми становника ове општине и људи који управљају локалном
заједницом.
Начелник Лопара Радо Савић је, након разговора са министром
Ћорићем и сарадницима и обиласка терена, рекао да нису задовољни
стањем регионалне путне мреже на подручју ове општине јер од три то картинг клуб “Оптима моторрегионална пута сваки има макадамске дијелове.
спорт” Бијељина, Спортски ауПрема његовим ријечима, за Лопаре би прикључак на ауто-пут омо- то-мото савез Републике Српске,
гућио изградњу пословне зоне за коју већ имају урађен нацрт доку- а генерални покровитељ била је
мента, као и неколико инвеститора заинтересованих за отпочињање општине Лопаре.
пословне активности.
Лопаре XIV СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ
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02. јул 2021.

У Центру за културу Лопаре одржано је јавно жријебање
кандидата за наступ на највећем
музичком такмичењу за младе у
региону Ритам Европе.
У Лопарама ће своје музичко
умијеће и сценски наступ показати млади из 15 општина и градова Републике Српске.
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ЖРИЈЕБАЊЕ КАНДИДАТА ЗА
ФЕСТИВАЛ “РИТАМ ЕВРОПЕ”

05. јул 2021.

ПЕТА КОНФЕРЕНЦИЈА БЕБА
Испред Центра за културу у Лопарама одржана
је пета Конференција беба на коју је позвано седамдесет малишана рођених у протекла двадесет
четири мјесеца на територији општине.
На манифестацији се традиционално бира руководство, а титулу предсједника Конференције
беба понијела је најмлађа беба Никола Тешић који
је рођен прије једанаест дана.
За потпредсједника је изабрана дјевојчица Катарина Керовић, рођена 27. јуна 2019. године, која је
најстарија учесница овог окупљања, а награду је
добила и Николина Бошковић, као беба која има
четворо барће и сестара.

07. јул 2021.

ПРОМОЦИЈА ЧАСОПИСА
„БОКАТИН ДИЈАК“

Пјесник Дејан Алексић из Краљева био је гост
на промоцији у Лопарама 18. броја часописа за језик, књижевност и духовност “Бокатин Дијак”, за
који је рекао да је прерастао локални значај.
Садржај 18. броја издања “Бокатин Дијак” представили су главни и одговорни уредник Слободан
Јовић и уредник рубрике за духовност часописа
Марко Томић.
11. јул 2021.

Предсједник Скупштине општине Лопаре Миленко Ристић у својој изјави за медије је рекао да у
протеклој години конференција није одржана због
провођења епидемиолошких мјера, али да се ове
године манифестација наставља.
Он је рекао да су на територији ове локалне
заједнице, у протеклој и овој календарској години,
рођене педесет и три бебе и том приликом позвао
младе брачне парове да повећају наталитет.
www.opstinalopare.com

У Центру за културу у
Лопарама отворена је изложба
радова аутора Обрада Лукића.
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МОГУЋА НОВА
ИНВЕСТИЦИЈА
Начелник општине Лопаре
Радо Савић, са сарадницима,
посјетио је привредника Винка
Стjeпића на његовом имању, гдје
се налази и производни погон у
мајевичком селу Дријенча.
Начелник Лопара је истакао да
је Стјепића на тај корак привукла опредијељеност ове локалне
заједнице да на подручју Бобетиног Брда гради пословну зону,
тако да је он одлучио да за себе и
своју привредну идеју резервише
локацију на којој ће то реализовати.
Стјепић је истакао да би нови
погон служио за производњу
плочастог намјештаја за који је
има сигуран пласман широм Европске уније.

ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН

13. јул 2021.

МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР У
БАСКЕТУ

У Лопарама је почео Међунородни дводневни турнир у Уличном баскету 3x3 који је окупио 16 екипа на ранг листи Међународне кошаркашке федерације /ФИБА/, а одржава се под окриљем
Кошаркашког савеза Републике Српске.
Одборник у Скупштини општине Лопаре Желимир Нешковић
отворио је турнир симболичним шутом на кош.
Организатор турнира Раденко Марковић рекао је да су учесници екипе из Загреба, Београда, Сремске Митровице, Шапца, као и
екипе из Републике Српске и Федерације БиХ. Општина Лопаре
генерални је покровитељ турнира.

15. јул 2021.

САСТАНАК ЛИНК
МРЕЖЕ

14. јул 2021.

БАСКЕТ ПРИЈАТЕЉСТВА

У Грачаници је одржан састанак чланова мреже у оквиру
пројекта „ЛИНК-мрежа за лоУ оквиру пројекта „Мајекални ниско-карбонски развој“
вички
вијесници мира“ који су
на тему „Енергетске транзиције“.
Пројекат реализује Центар за заједнички реализовали млади
екологију и енергију и Центар за из Теочака и Лопара, у Лопарама
одрживу енергетску транзицију
у кооперацији са Фондацијом
Хеинрицх Бол, дијелом подршке
Фонда Отворено друштво БиХ.
За сваку јединствену локалну самоуправу одабран је један
пројекат, док је за Општину Лопаре одабран пројекат зграда Општине Лопаре.
Лопаре XIV СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ
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је одржана последња активност
„Баскет пријатељства“.
Ова активност обухватила је
фарбање конструкције кошева и
замјену постојећих табли са обручевима за кошарку на полигону Основне школе у Лопарама.
Након замјене старих кошева, млади су одиграли пријатељску утакмицу и наставили
дружење испред Основне школе у Лопарама.
www.opstinalopare.com

ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН
17. јул 2021.

МИНИ ХЛАДЊАЧА И
СУШАРА У ПЕЉАВАМА
Живан Делић из Пељава код
Лопара је у родном селу започео
изградњу комплекса за производњу здраве хране.
Начелник општине Лопаре
Радо Савић је рекао да подржава
да се изузетно квалитетно и здраво воће произведено на Мајевици

прерађује у производним капацитетима у овој локалној заједници.
Сушара је тренутног капацитета 600 килограма на дневном
нивоу, док је капацитет хладњаче
20 тона, а намјера Делића је да се
прошири на 40 тона.
За сушење као енергент се користи дрво, а сам процес је на
принципу сушења паром, без дотицаја дима, тако да нема штетних гасова.
18. јул 2021.

ОПШТИНА ЛОПАРЕ
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18. јул 2021.

ТРЕЋА ПРИБОЈСКА
КОТЛИЋИЈАДА
Екипа „Термоелектро“ из Лопара освојила је прво мјесто на, веома посјећеној и добро организованој, трећој по реду „Прибојској
котлићијади“ која је одржана у и око новоизграђене производне
хале у Прибоју.
Котлићијаду, на којој је учешће узео рекордан број екипа, свечано
је отворио начелник општине Лопаре Радо Савић.
Горан Тасовац је, у
име организатора Мјесне
заједнице Прибој, саопштио новинарима да је
покровитељ котлићијаде
општина Лопаре, а да је
за такмичарски дио пријављено 55 екипа.
Он је у име организатора позвао учеснике и
госте да дају добровољни
прилог за обнову старе
школе у Прибоју у којој је као учитељ радио Вељко Чубриловић,
учесник у сарајевском атентату. Прикупљена средства, према његовим ријечима, биће употријебљена да се школа уреди како би се у
њој направио музеј.
Друго мјесто на котлићијади је освојила екипа „Качићи“ из Лопара, док је треће мјесто по одлуци стручног жирија припало екипи
„Леки“ из Липовица.

ПАРАСТОС
ПОГИНУЛИМ
БОРЦИМА
У Храму Светог пророка Илије
на Заједницама код Лопара 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 вијенце и
цвијеће су положили чланови
подродица погинуулих бораца,
руководство Општинске борачке
организације и начелник општине Лопаре са сарадницима.
www.opstinalopare.com
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23. јул 2021.

ОТВОРЕНИ ДЕСЕТИ ДАНИ ДИЈАСПОРЕ
У Центру за културу Лопаре отворени су „Дани
дијаспоре“, манифестација која се, десету годину
за редом, организује у овој мајевичкој општини.
Програм манифестације је почео изложбом слика са 13. и 14. Ликовног сабора на Мајевици, а затим је одржана мини позоришна представа ‘Кум’ у
којој су наступили ученици Основне школе „Свети Сава“ Лопаре.
Представа је рађена у сарадњи са Позориштем
Дуга из Швајцарске, чији је оснивач писац Миодраг Лукић родом из Лопара.
Манифестацију и изложбу слика свечано је
отворио начелник општине Лопаре Радо Савић,
који је рекао да је програм, који је припремљен,
посвећен и окренут ка дијаспори и њеном повезивању са родним крајем.
Он је саопштио да је у односу на почетак орга-

низовања ове манифестације и данашње вријеме
уложено доста труда и да су постигнути добри резултати и сарадња са дијаспором је боља и квалитетнија.
Предсједник Удружења Српских привредника
Швајцарске, предсједник Удружења „Корени“ и
члан управе Удружења Мајевичана у Швајцарској
Стојан Стевановић је за овогодишњу манифестацију
најавио масовнији долазак дијаспоре у Лопаре.
Он је рекао да ће само из Удружења „Корени“
доћи око 60 гостију из цијеле Европе, а за идућу
годину планови су да се манифестација још више
омасови и прошири. Стевановић је, у својој изјави
новинарима, посебно истакао добру сарадњу са
локалном заједницом и начелником општине Радом Савићем у смислу инвестиција из дијаспоре
Лопаре XIV СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ

и навео да је 12 инвеститора из дијаспоре инвестирало у привредни потенцијал општине Лопаре.
Драгана Купрешанин, сликар и дизајнер из Београда је рекла да је радује што је присуствовала,
са својим колегама, отварању изложбе слика које
су настале на претходна два сабора на Мајевици.

Одржан пословни форум
Форум је окупио значајан број инвеститора из
дијаспоре и домаћих привредника, а према ријечима
Раде Савића, начелника општине Лопаре заједно са
људима из УСАИД-a тражени су начини како повећати
број оних који ће уложити у родни крај.
Он је изразио наду да ће се након овогодишњих
„Дана дијаспоре“, који се одржавају под мотом „Долазе наши“, сигурно добити бар једна конкретна идеја за
нове инвестиције.

Такође је нагласио да је кроз овај пројекат подржано 160 компанија из БиХ, а међу њима неколико је из
општине Лопаре, коју треба представити као примјер
добре праксе и за друге општине.
На пословном форуму представљени су пројекти
који су реализовани или су у реализацији у овој локалној заједници, а посебно се осврнуо на пројекат нове
пословне зоне.

2021. година
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САЈАМ ДОМАЋИХ ПРОИЗВОДА
„Долазе наши“

У Лопарама је одржан “Сајам
домаћих производа и кућне радиности” на коме је учествовало
46 излагача из Републике Српске
и Србије, Сајам је дио програма
У Лопарама је одржан састанак
Управног одбора и радна конференција Удружења „Корени“, у чијем
су раду учествовали представници
удружења са Косова и Метохије,
Србије, Републике Српске и низа
Европских земаља.
Милан Гутић предсједник Извршног одбора Управног одбора је
саопштио да је анализиран рад и
будућа активност удружења.
Општина Лопаре, која је дала
подршку раду Удружења „Корени“
и пружила добар примјер односа
према дијаспори, први је потписник који ће добити прилику да га
користи.
www.opstinalopare.com

манифестиције „Дани дијаспоре“, која се одржава под мотом
„Долазе наши“, а свечано га је
отворио Мирко Шаровић, посланик у Представничком дому парламентарне скупштине БиХ.
На сајму су излагани различити производи, а мајевички сир,
који производе чланице новофомиране Пољоприведне задруге
„Зарац„ је посебно заинтересовао пристуне посјетиоце.
Велико интересовање су изазвале и разне врсте ракија и алкохолних и безалкохолних пића
која се производе на Мајевици,
пољопривредни производи, разне врсте брашна, које се меље
у воденицима, као и љековито
биље, мед и производи од меда.
Поред тога изложене су и слике, дуборези, иконе и књиге.
2021. година

МАЈЕВИЧКИ САБОР ИЗВОРНЕ
ПЈЕСМЕ
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ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН

СЛАВА ХРАМА У ГОРЊЕМ МАЧКОВЦУ

У Горњем Мачковцу код Лопара служена је литургија поводом
Преподобног Сисоја Великог у храму који носи назив по овом светитељу. Преподобни Сисоје је и храмовна слава једне од најстаријих
православних богомољa на Мајевици.
Протојереј-ставрофор Драгомир Лазаревић, је истакао да је црква
у Горњем Мачковцу првобитно саграђена у седамнаестом вијеку, а
да је обнова започела 2012. године, док су темељи, крстови и звона
освјештани 19. јула 2015. године.
Он је поздрављајући присутне вјернике, указао на велики допринос општине Лопаре, која је пружила велику помоћ у изградњи храма
и том приликом се захвалио предсједнику Скупштине Миленку Ристићу на залагању локалне власти за обнову.
20. јул 2021.

ОТВОРЕНА ИЗЛОЖБА И ПРЕДАВАЊЕ
СЛОБОДАНА СИМИКИЋА
„Изгубљено царство“ је назив
отворене изложбе и путописног
предавања које је Слободан Симикић одржао у Центру за културу Лопаре.
Слободан Симикић је у својој
изјави новинарима рекао да је
имао неколико изложби у Брчком и Бијељини, те да је ово
његова трећа изложба у Лопарама. Симикић је саопштио да

изложбе долазе после интересантних путовања. Поред тога
аутор је одржао и предавање гдје
је, уз пројекцију слајдова, испричао своја искуства стечена у
овој Азијској земљи, њену богату историју, географију, флору и
фауну, начин живота садашњих
становника, а осврнуо се и на
незаобилазног оснивача Монголског царства Џингис-кана.

21. јул 2021.

21. јул 2021.

МАЈЕВИЧКА СОЛИДАРНОСТ НА ДЈЕЛУ
Заједничким залагањем мајевичке дијаспоре, мјештана, општине
Лопаре и добрих људи сестре Антић из Пипера су уселиле у своју,
потпуно опремљену, нову кућу.
Саопштено је и да је општина Лопаре у овом пројекту учествовала тако што је уплатила новчани износ од 5.000 КМ за изградњу
темеља куће.

Пипери –парастос
погинулим борцима

Лопаре XIV СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ
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29. јул 2021.

УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА И ИГРАЛИШТА КОД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Уговор о санацији школског
дворишта и игралишта Основне
школе „Свети Сава“ у Лопарама
потписали су Радо Савић, начелник општине Лопаре и Цвјетко
Митровић, у име извођача радова, предузећа „Интеграл МЦГ“
из Лопара.

Начелник општине Лопаре изразио је зaдовољство Уговором.
Он је рекао да ће општина
Лопаре обезбиједити преостали
дио средстава из буџета и похвалио руководство ОШ „Свети
Сава“ Лопаре, које је максимално сарађивало на пројекту.

30. јул 2021.

01. август 2021.

02. август 2021.

СЛАВА ХРАМА У
ПЕЉАВАМА

ПРОТА СТЕВО ЈОВИЋ
ИСПРАЋЕН У ПЕНЗИЈУ

Српска православна црква
и њени вјерници обиљежавају
празник свете великомученице
Марине.
У цркви свете великомученице Марине служена је литургија,
потом, испред обновљеног споменика који се налази у црквеној
порти, и парастос за 14 погинулих бораца из Пељава у протеклом одбрамбено-отаџбинском
рату.
Општина Лопаре је са 3.000
КМ помогла и завршне радове
на мокром чвору у Светосавском
дому у Пељавама.

Протојереј - ставрофор Стево Јовић, намјесник тузлански,
завршио је своју активну парохијску службу у Мачковачкој
првој парохији.
Велики број парохијана и поштовалаца проте Јовића окупио се
на литургији коју је он служио у
цркви Покрова Пресвете Богородице у Лопарама.
Стево Јовић је 1981. године
започео свештеничку службу у
Копривни на Дугој Њиви испод
Требаве, гдје је према ријечима
свештеника народ знао за бога
и чувао вјеру и своје српско достојанство.
Он је ту провео 4 године и реновирао једну цркву, а онда је
прешао у Мајевац код Дервенте
гдје службовао 5 година и уз помоћ вјерног народа саградио цркву.
У Мачковачку парохију долази,
благословом епископа Василија,
1990. године и био је старјешина
цркве до 2014. године, а онда га
је тадашњи владика Хризостом,
због обавеза у намјесништву тузланском, разријешио те обавезе.
Од тада свештеник Јовић обраћа
пажњу на парохијски живот у
Лопарама.
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СЛАВА ХРАМА
И ПАРАСТОС У
МРТВИЦИ
У селу Мртвица код Лопара
прослављена је слава храма Свети Пророк Илија.
Молитвено славље је отпочело литургијом коју су служили
протојереј - ставрофор Драган
Петровић, парох мртвички и јереј Бранко Ерић, парох из Бузекаре.

Потом је служен парастос испред споменика погинулим борцима одбрамбено-отаџбинског
рата из ове мјесне заједнице.
Вијенце и цвијеће су положили чланови породица погинулих
бораца, представници мјесне
борачке организације, руководство Општинске борачке организације Лопаре и представници
структура власти из ове локалне
заједнице.
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31. јул 2021.

СНИМАЊЕ СПОТОВА
ЗА „РИТАМ ЕВРОПЕ“
У Лопарама је одржано снимање спотова дјеце Српске за
„Ритам Европе“, највеће дјечије
музичко такмичења овог типа у
Европи.
Снимање спотова је трајало
два дана, а обавило се на различитим локацијама на подручју
Лопара и Мајевице.

ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН

10. август 2021.

КРСНА СЛАВА ГРАДА БИЈЕЉИНЕ
Поводом Св. Пантелејмона,
дана и крсне славе града Бијељина представници општине Лопаре, Замјеник начелника Горан
Тасовац, одборник СО-е Лопаре
Љубиша Тошић и Шеф кабинета
начелника Младен Јовић присуствовали су пријему и свечаној
академији у оквиру Пантелинских свечаности.
13. август 2021.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ
МРЕЖЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА

12. август 2021.

ЗАВРШНИ РАДОВИ
НА ХАЛИ У ПРИБОЈУ

У кругу Дому здравља Лопаре врши се реконструкција комплетне
водоводне мреже, тe санира и бунар који ће служити као алтернативни извор снабдијевања водом за потребе установе, ове активности се
финансирају кроз пројекат Омладинске банке Лопаре.
Желимир Нешковић, директор установе, је рекао да ће се
изградњом бунара олакшати рад
водоснадбијевање Дома здравља,
те да ће се на простору око бунара саградити и љетниковац за
потребе пацијената и особља, а
укупна улагања у поменуте радове ће износити око 15.000 КМ.
18. август 2021.

САНАЦИЈА ПУТА У ЛИПОВИЦАМА

Радови на пословно-производној хали у Прибоју код Лопара
приводе се крају.
Завршено је облагање објекта
изолационим панелима и ускоро
слиједи постављање столарије и
фини унутрашњи радови, као и
уређење екстеријера.
Овај објекат се гради средствима донације владе Србије која износи 651.000 КМ, а његова површина је 1000 метара квадратних.

Начелник општине Лопаре Радо Савић обишао је радове који се изводе на путу између Горњих и Доњих Липовица. Овај пут, због клизишта, дуго времена није био у употреби.
Он је рекао да је овај правац
значајан не само за становништво које гравитира овом путу, него
и за новоизграђену фарму коза
јер је најближа веза између саме
фарме и будуће мљекаре у оквиру предузећа „Агровисочник“ из
Лопара.

Лопаре XIV СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ

Он каже да је укупна дужина
трасе, која креће од регионалног
пута Лопаре – Прибој и завршава
близу школе у Липовицама, око
четири и по километра и да ће
свима бити од велике користи.
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17. август 2021.

ПРЕДСЈЕДНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПОСЈЕТИЛА
ОПШТИНУ ЛОПАРЕ
Предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић
изјавила је у Лопарама да је кроз сарадњу републичког
и локалног нивоа потребно ријешити неколико важних
стратешких питања за ову локалну заједницу, међу којима је посебно значајно питање путне инфраструктуре.
Цвијановићева је нагласила да је на састанку са руководством Лопара имала прилику да саслуша шта су то
реални проблеми с којима се суочава ова локална заједница, али и да разговарају на који начин заједничким
снагама превазићи проблеме кроз сарадњу локалног и
републичког нивоа.

Предсједник Републике Српске Жељка Цвијановић
посјетила је данас у Прибоју код Лопара халу у изградњи у коју је 651.000 КМ уложила Влада Србије и
оцијенила да ће она дати нову динамику овој локалној
заједници.
Цвијановићева се током обиласка ове хале са начелником општине Лопаре Радом Савићем увјерила да радови теку добро, те изразила задовољство једним таквим пројектом у овој локалној заједници.
Савић је Цвијановићеву упознао о томе да је хала
површине 1.000 метара квадратних и истакао да ће по
завршетку радова позвати предсједника Српске на отварање.
Он је истакао да се хала у Прибоју гради донаторским средствима Владе Србије и она је у завршној фази.
Предсједник Српске посјетила је баку Мару и њеног
сина, демобилисаног борца Живана Тошића у селу Липовице којима ће интервенцијом Кабинета предсједника Републике, начелника општине Лопаре Раде Савића
и добрих људи ускоро бити изграђена нова кућа.

Она је подсјетила да сарадња са руководством општине Лопаре постоји од раније и подсјетила да су рјешавали бројне проблеме грађана након поплава из 2014. године кроз санирања клизишта, те заједничку изградњу
100 кућа кроз аранжман УНДП-а, локалне заједнице и
Владе Републике на чијем челу је тада била.
Савић је, након састанка са предсједником Републике
Српске Жељком Цвијановић, истакао и да је потребно
рехабилитовати путну инфраструктуру на подручју ове
општине.
Он је навео да је током састанка упознао предсједника Републике о животу у овој локалној заједници, развојним пројектима и успјесима, али и проблемима.
29. август 2021.

ПАРАСТОС У ТОБУТУ
У Тобуту код Лопара у Цркви Светог Јована Крститеља служена је
литургија, а потом испред споменика парастос погинулим борцима у
протеклом одбрамбено-отаџбинском рату.
Литургију и парастос је предводио протојереј-ставрофор Неђо Зарић, парох тобутски.
Начелник општине Лопаре Радо Савић је рекао да се сјећање на
погинуле борце одбрамбеног рата треба достојанствено чувати и да
спомен-обиљежја морају достојнаствено изгледати.
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20. август 2021.

ФРУКТУМ НАПРЕДУЈЕ СА ИЗГРАДЊОМ
ХЛАДЊАЧЕ
У кругу бивше Фабрике опекарских производа, коју је
откупило предузеће Фруктум из Лопара, гради се модерна
хладњача капацитета 2.000 тона и када се у потпуности заврши то ће бити највећи објекат такве врсте у широј регији.
Поред хладњаче поменуто предузеће посједује засад шљиве на 50 хектара гдје се налази око 40.000 садница овог воћа и
то је тренутно највећа плантажа такве врсте на Балкану.
Начелник општине Лопаре Радо Савић истиче да је Драган
Јовић човјек који је свој капитал зарађен Аустрији уложио у
родни крај, гдје покреће велики посао за садашње и будуће
генерације, те да је то највећи пројекат од укупно 12 улагања које је мајевичка дијаспора реализовала
на просторима ове локалне заједнице.
Према ријечима инвеститора Јовића када хладњача достигне планирани обим биће неопходно формирање кластера произвођача воћа и на широј регији, како би се задовољили њени капацитети.
30. август 2021.

01. септембар 2021.

ПОДРШКА ФУДБАЛСКОМ
КЛУБУ

ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Хуманиста и привредник Мирослав Којадиновић
из Њемачке посјетио је општину Лопаре у којој се
састао са начелником ове мајевичке општине Радом Савићем и најавио подршку локалном Фудбалском клубу “Мајевица” за изградњу трибина.
Којадиновић је након пријема и обиласка спортског стадиона истакао да му је част што је један од
иницијатора покретања акције за изградњу трибине.
Начелник Лопара Радо Савић рекао је да Фудбалски клуб “Мајевица” постоји 91. годину те да ће
се радити на јачању његове инфраструктуре.
У знак захвалности Којадиновићу, домаћини су
уручили захвалницу и дрес овог фудбалског клуба
са његовим именом.

Поводом почетка нове школске године свечано је
предата на употребу јавна чесма, која је изграђена
у Лопарама, као дар Мире и Слободана Павловића
становништву Лопара.
Савић је свим ученицима, родитељима и наставницима пожелио срећну и успјешну нову школску
годину, уз наду да ће протећи без пандемије и пандемијских услова, а посебне честитке је упутио свим
ђацима првацима.

Он је навео да су току радови на уређењу школског дворишта и спортског полигона, те да је доста
тога урађено да се створе што бољи услови за почетак новог школског циклуса.
Директор Основне школе „Свети Сава“ Лопаре
Драган Лукић је захвалио Павловићу и Савићу на
чесми и инфраструктурним радовима у кругу школе
и пожелио ученицима нормално одвијање наставе.
Лопаре XIV СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ
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03. септембар 2021.

АСФАЛТИРАН ПРИЛАЗ
ИСПРЕД ШКОЛЕ И СПОРТСКИ
ПОЛИГОН
Полагањем асфалата завршени су радови на
уређењу школсог дворишта и спортског полигона
Основне школе „Свети Сава“ Лопаре.
Поред овог пројекта, за који су средства обезбијеђена од стране УСАИД-а око 80%, а разлику
финансирала општина Лопаре, уређен је и асфалтиран приступни пут и пјешачке стазе до игралишта
Фудбалског клуба „Мајевица“.
04. септембар 2021.

04. септембар 2021.

ЗЛАТНА ЗНАЧКА
ДОМУ ЗДРАВЉА
ЛОПАРЕ

СЛАВА ХРАМА У
ПРИБОЈУ
На празник Светог мученика Агатоника, који је
крсна слава храма Рођења Пресвете Богородице у
Прибоју код Лопара, служена је литургија.
Литургију су служили свештеници из сусједних парохија предвођени протојереј-ставрофором
Неђом Зарићем из Тобута и протојереј-ставрофором Миленком Стевановићем из Пипера.
Потом је служен парастос, код споменика, погунилим борцима протеклог одбрамбено-отаџбинског рата из Прибоја и околних мјеста.
Скупу поводом крсне славе и 138 година од освећења храма у Прибоју присуствовало је мноштво вјерника, а међу њима и замјеник начелника општине Лопаре Горан Тасовац, предсједник
Скупштине Миленко Ристић и представници Општинске борачке организације Лопаре.

Дом здравља Лопаре је крсну славу Светог мученика Агатоника обиљежио ломљењем славског
колача у присуству пријатеља и бројних гостју.
За успјешан рад и остварене резултате у области здравства, предсједник Скупштине општине
Лопаре Миленко Ристић уручио је овој здравственој установи златну значку као највеће признање
ове мајевичке општине.

Директор Дома здравље Лопаре Желимир Нешковић честитао је славу свим запосленима истакавши да су позитивни резултати и суфицит у
буџету плод њиховог марљивог, преданог рада за
здравље сваког Мајевичанина.
www.opstinalopare.com
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04. септембар 2021.

ПОСЈЕТА
ТРСТЕНИКУ
Начелник општине Радо Савић
са садником Мирком Николићем
и Миланом Јовичићем мајевичанином који живи у Краљеву, посјетиo општину Трстеник.

ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН

05. септембар 2021.

СЛУЖЕН ПАРАСТОС У ЗАВРШЈУ
У Завршју код Лопара је служен
парастос за погинуле борце из овог
села у прoтеклом одбрамбено-отаџбинском рату.
Парастос за 17 погинулих и 8
умрлих бораца из Завршја служио је протојереј-ставрофор Зоран
Илић.
Цвијеће и вијенце су положили чланови породица погинулих бораца, представници борачке организације, замјеник начелника општине
Лопаре Горан Тасовац, те одборници у Скупштини општине Лопаре
др Желимир Нешковић, Михајло Ивановић и Митар Тојић.
11. септембар 2021.

ПРЕДСТАВНИЦИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ У
НЕГОТИНУ

Он је том приликом разговарао са предсједницом општине
Трстеник Миленом Турк и предсједником Скупштине Герасим
Атанасковић, као и министрицом у Влади Србије, Маријом
Обрадовић и гдје се захвалио на
подршци, коју je влада Србије
упутила нашој општини.
07. септембар 2021.

ПРИЈЕМ ЗА НОВЕ
СВЕШТЕНИКЕ

На свечаном отварању 55. Фестивала “Мокрањчеви дани”,
у Неготину, присустовали су и
представници општине Лопаре,
др Желимир Нешковић одборник
у Скупштини општине и директор Дома здравља, као и Младен
Јовић шеф кабинета начелника
општине.
Добродошлицу им је пожелио
Предсједник општине Неготин
Владимир Величковић.
11. септембар 2021.

ДЕЛЕГАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ ПОСЈЕТИЛА
КИКИНДУ

У оквиру 36. по реду манифестације “Дани лудаје”, на позив граНачелник општине Лопаре доначелника Кикинде Николе Лукача, Кикинду су посјетили ПредРадо Савић уприличио је пријем
сједник Скупштине општине Лоза тројицу свештеника који су
паре Миленко Ристић и начелник
недавно започели службу у пароОдјељења за привреду Жељко
хијама на подручју ове локалне
Керовић.
заједнице.
Поред пријема код Градоначелника гдје је разговарано о могућој сарадњи Кикинде и Лопара,
представници општине Лопаре
су се и упознали са садржајем
ове четверодневне традиционалне манифестације.
Свој штанд су имале и жене из Лопара, из Удружења жена “Вриједне руке Мајевице”.
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15. септембар 2021.

ДАН СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА

На иницијативу епископа зворничко-тузланског Фотија у порти
храмa Покрова Пресвете Богородице у Лопарама свештеници протојереј Милош Тришић, архијерејски намјесник тузлански и протонамјесник Спасоје Радовановић организовали су пријем и састанак
са представницима свих политичких партија које партиципирају у
Скупштини ове локалне заједнице и тако обиљежили, празник који
се обиљежава у Републици Српској и Србији.
Начелник општине Лопаре Радо Савић, је у своје лично име и своје
политичке партије подржао иницијативу епископа зворничко-тузланског Фотија.
Предсједник Општинског одбора СНСД-а у Лопарама Стеван Сандић је поздравио иницијативу владике Фотија за окупљање поводом
Дана српског јединства.
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19. септембар 2021.

ПРЕДСТАВНИЦИ
ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ НА
ВУКОВОМ САБОРУ

Завршној свечаности 88. Вуковог сабора присуствовали су и
представници општине Лопаре,
потпредсједник Скупштине општине Ацо Тодоровић и секретар
Давор Вићић.
21. септембар 2021.

ОДАТА ПОЧАСТ
ХЕРОЈИМА ОДБРАНЕ
СРПСКЕ
21. септембар 2021.

СЛАВА ХРАМА РОЂЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ
У МАЧКОВЦУ
У Мачковачкој цркви служена је литургија поводом крсне славе
Мале Госпојине - Рођења Пресвете Богородице, празника којем је
храм посвећен.
Литургију су служили свештеници мачковачкиx и лопарске парохије предвођени протојереј-ставрофором Стевом
Јовићем и протојерејставрофором Драгомиром Лазаревићем, који су
донедавно службовали у
наведеним парохијама.
Након опхода око храма служен је парастос
погинулим борцима у
протеклом одбрамбеноотаџбинском рату.

www.opstinalopare.com
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На брду Пањик изнад Прибоја у општини Лопаре одата је
почаст херојима одбране Републике Српске - команданту Гарде
“Пантери” Бранку Пантелићу, капетану Стевану Лазићу и за jош
14 припадника ове елитне ратне
јединице који су погинули 1992.
године.
Испред спомен-обиљежја на
мјесту погибије припадника Гарде “Пантери” служен је парастос
и положено цвијеће.
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22. септембар 2021.

23. септембар 2021.

ОПШТИНА ЛОПАРЕ КАНДИДОВАЛА
ПРОЈЕКАТ ДОГРАДЊЕ ВОДОВОДА
Општина Лопаре, према позиву Министарства финансија Републике Српске за пријаву пројеката који ће бити финансирани и суфинансирани од стране Владе Републике Српске је кандидовала Пројекат
доградње Водовода Лопаре укупне вриједности 627.089,58 КМ.
Начелник Општине Лопаре је рекао да је први уређење изворишта Веселиновац укупне вриједности 330.612,75 КМ , а други
дио пројекта се састоји у изградњи новог резервоара запремине 615
метара кубних укупне вриједности 296.476,83 КМ.
Реализацијом овог пројекта значајно би се побољшало водоснадбијевање ове локалне заједнице.
Влада Републике Српске ће финансирати и суфинансирати пројекте у свим општинама и градовима у Републици Српској у износу од
20 милиона КМ, с тим што вриједност пројекта по општини или
граду може износити највише до 1 милион КМ, како је саопштено у
позиву за пријаву пројеката.

СЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
На седмој редовној сједници
Скупштине општине Лопаре донијето је неколико значајних одлука за ову локалну заједницу.
Усвојена је одлука о извршењу
буџета за првих шест мјесеци у
овој 2021. години. Начелник општине Радо Савић је истакао да је
дошло до наставка подршке општине у изградњи пута за Бусију.

27. септембар 2021.

ПАРАСТОС ЗА БОРЦЕ ИЗ
ПОДГОРЕ

За борце Војске Републике Српске из Подгоре код Лопара данас
је служен парастос испред спомен-обиљежја на којем су уписана 22
имена.
Замјеник начелника општине Лопаре Горан Тасовац истакао је да
је Подгора у рату дала велики допринос одбрани, јер су борци овога
краја били на бранику планине Мајевице.
Члан предсједништва
општинске борачке организације Лопара Митар Тојић рекао је да су
парастоси прилика да се
некадашњи саборци окупе и да се његује сјећање
на ратне хероје.
Он је додао да су за одбрану Републике Српске
погинула 242 борца из
Лопара.
Цвијеће и вијенце су положили чланови породица погинулих бораца и мјесне борачке организације, као и Замјеник начелника Горан Тасовац и одборници др Желимир Нешковић и Митар Тојић.
На спомен-обиљежју у Подгори исписана су имена 15 погинулих
бораца, једног несталог борца и шест бораца који су преминули током рата.
Лопаре XIV СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ
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25. септембар 2021.

КОТОР ВАРОШ
ПОБЈЕДНИК РИТМА
ЕВРОПЕ
Млади из Котор Вароши су
побједници Ритма Европе одржаног у Лопарама.
Они су представили Швајцарску пјевајући на француском
језику. Укупно се такмичило 15
екипа из 15 општина и градова
Српске уз директан пренос на
РТРС-у.
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ОПШТИНА ЛОПАРЕ

ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН
27. септембар 2021.

НОВИ ДОМ ЗА
ПОРОДИЦУ ПАЈИЋ
Заједничким снагама родбина,
мајевичка дијаспора, Удружење
„Жене Милиног Села“, мјештани подмајевичког села Мртвица
и општина Лопаре, саградили су
породичну кућу за трочлану породицу Пајић из Мртвице.
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28. септембар 2021.

ДАНИ ЛОПАРА У БАЊАЛУЦИ
Димљени сир са Мајевице
симбол је овога краја, а да би постали препознатљиви неопходна је пожртвованост, вријеме и
труд, као и велика доза љубави.
Општина Лопаре своје производе Бањалучанима представља
већ другу годину. Циљ ове ма-

нифестације јесте промоција домаћих производа као и подршка
произвођачима.
Богатство и љепота трпезе
свакога краја одликује се у њеним домаћим и специфичним
рецептима и специјалитетима
које вриједи упознати.

30. септембар 2021.

Породица Пајић живјела је у
старој, трошној кући која није
испуњавала ни основне услове
за живот достојан човјека.
Породицу Пајић посјетили су
представници општине Лопаре,
Младен Јовић и Мирко Николић.
30. септембар 2021.

НАБАВЉЕНЕ КЊИГЕ
ЗА БИБЛИОТЕКУ

ДЕЛЕГАЦИЈА ЛОПАРА НА ОТВАРАЊУ РАТНЕ
ИЗЛОЖБЕ У БЕОГРАДУ
Делегација општине Лопаре воте за слободу српског народа.
присуствовала је данас свечаДелегацију Лопара чинили
ном отварању изложбе у Бео- су предсједник Предсједништва
граду “Слава палим херојима локалне Борачке организације
1991-2001”, коју је реализовало Митар Тојић, потпредсједник
Удружење ветерана Посебних Скупштине општине Лопаре
јединица полиције Србије уз Ацо Тодоровић и одборник у
подршку Министарства одбране локалном парламенту Желимир
Србије.
Нешковић.
Бивши командант 549. моторизоване бригаде Војске Југославије /1995-1999/ генералмајор у пензији Божидар Делић
рекао је да данашња изложба
у Народној скупштини Србије
подсјећа на ратне другове из полиције и војске који су дали жи-

Пројектом “Од читања се расте
и кад се порасте” реализованом 01. октобар 2021.
преко Омладинске банке Лопаре,
ПЈЕСНИЧКО ВЕЧЕ У
Народна библиотека “Десанка
Максимовић” Лопаре набавила је
ЛОПАРАМА
150 нових наслова за дјецу, лектиУ галерији Центра за кул- вић“ и Центар за културу Лопару и белетристику.
туру Лопаре одржано је пред- ре уз подршку пјесника Слобостављање стваралаштва пјесни- дана Јовића.
ка Јане Алексић из Београда и
Драгана Марковића из Лознице,
које је праћено музичким наступом Филипа Марића из Лопара.
Овај културни догађај заједнички су организовали Народна
библиотека „Десанка Максимоwww.opstinalopare.com
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04. октобар 2021.

07. октобар 2021.

МАСКЕНБАЛ “ДЈЕЧИЈЕ НЕДЈЕЉЕ” „ИНТЕРАГРО 2021“
У оквиру „Дјечије недјеље“
у центру Лопара је одржан маскенбал уз учешће предшколске,
школске и дјеце из Дјечијег вртића Лопаре који је и организовао маскенбал.
Начелник општине Лопаре
Радо Савић је рекао да је најљепше бити у друштву дјеце, који је
најавио и изградњу два нова дјечија игралишта.
Уз помоћ донације из Подгорице, Општина Лопаре ће припремити простор и уредити терен за
постављање нових и реновирање
постојећих дјечијих игралишта.

Из Дјечијег вртића су најавили
да ће у оквиру Дјечије недјеље,
када се промовишу права дјетета, организовати још неколико
забавних и едукативних догађаја.

04. октобар 2021.

ЕПИСКОП ФОТИЈЕ У ТОБУТУ
Храм Светог Јована Крститеља у Тобуту код Лопара обиљежио је
крсну славу Јоване, а архијерејску литургију служио је Његово преосвештенство епископ зворничко-тузлански Фотије уз саслуживање
свештенства Епархије зворничко-тузланске.
Епископ Фотије је рекао да увијек када се празнује Свети Јован
Крститељ треба да се сјетимо његове мисије да је он био учитељ покајања.
Слави храма у Тобуту присуствовао је велики број вјерника, а своје
учешће у молитвеном слављу узело је и руководство општине Лопаре
на челу са начелником Радом Савићем.
Он је нагласио да је црква увијек окупљала српски народ и да је тако
било и данас у Тобуту на Мајевици.
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Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Борис Пашалић
отворио је у Бијељини Сајам
“Интерагро 2021”.

Свој штанд на овој сајамској
манифестацији је имала и општина Лопаре, а челни људи ове
локалне заједнице предвођени
начелником Радом Савићем присуствовали су отварању Сајма, а
потом обишли и изложбене павиљоне.
На 19. Међународном сајму
пољопривреде, лова и риболова
„Интерагро 2021“ која је окупила
више од 120 излагача и бројне госте из Републике Српске, Србије
и региона,
Општини Лопаре је припало
признање за успјешну сајамску
сарадњу.
Општина Лопаре била је представљена на овогодишњем сајму
традиционалним производима са
Мајевице.

www.opstinalopare.com
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10. октобар 2021.

ДОНАТОРСКИ
СКУП ЗА
ИЗГРАДЊУ КУЋЕ

13. октобар 2021.

СТЕЋЦИ У
ПИПЕРИМА
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18. октобар 2021.

ПОТПИСАН
СПОРАЗУМ О ОБУЦИ
РАДНЕ СНАГЕ

Републички завод за заштиту
културно-историјског и природДиректор Термала из Лопара и
У Мачковцу код Лопара одр- ног наљеђа континуирано спро- директор УСАИД ВАМ пројекжан је донаторски скуп гдје су води своје активности на под- та у БиХ, у присуству начелниприкупљана средства за из- ручју општине Лопаре.
ка општине Лопаре, потписали
градњу куће старици Славки
су споразум о обуци радне снаге
Симић из Тобута.
у овој локалној заједници.
Учесницима скупа је прикаОн је истакао задовољство
зан видео прилог Ју тјуб канала
што у пројекту учествује и фир„Жива истина“, о тешком живома и локална заједница, јер је
ту старице из Тобута, који је у
њихов интерес што шире партјавности изазвао велику пажњу.
нерство, а проблем обуке радне
Начелник општине Лопаре
снаге данас постаје проблем не
Радо Савић је саопштио да је,
Љиљана Врућинић, археолог само фирмама него и цијелом
након прегледаног видео-при- и виши стручни сарадник у за- друштву.
лога, на коме је аутор добро воду разговарала је данас са
приказао услове у којима ста- начелником општине Лопаре
рица живи, одлучио да покрене Радом Савићем и упознала га са
кораке за изградњу куће прије радом на елаборату, који ће за
зиме.
ову локалну заједницу, ускоро
Иницијативи су се одазва- бити завршен.
ли бројни појединци, носиоци
Она је навела да је фокус испривредног, културног и вјер- траживања усмјерен на стећке,
ског живота општине Лопаре и јер су они најрепрезентативнија
Кроз обуку која ће трајати три
шире регије.
јединица мјере када је у питању мјесеца дошло би се до потребкултурно-историјско наслеђе не радне снаге, а фирма Термал
Лопара.
ће запослити осам, Фирма Тер14. октобар 2021.
моелектро из Лопара ће запослити четери, док ће Метал Ђо,,Предузетништво жена у
кић запослити три радника.

Републици Српској” ПЗ Зарац
Лопаре

18. октобар Т2021.

ИЗБОРИ ЗА
САВЈЕТЕ МЈЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА
На одржаним изборима бирало се укупно 124 члана Савјета
мјесних заједница распоређених у 24 мјесне заједнице општине Лопаре. Од тог броја највише мандата припало је СДС-у
61, затим СНСД-у 25, ПДП-у 20,
ДЕМОС-у 6, СДА 5, НПС-у 4 и
СП 3.

www.opstinalopare.com
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14. октобар 2021.

18. октобар 2021.

СЛАВА ХРАМА У ЛОПАРАМА
На празник Покрова Пресвете Богородице, служена је литургија
и прослављена слава храма Пресвете Богородице у Лопарама.
Литургију је служило више свештеника из Епархије зворничкотузланске.
Обављен је трократни опход око храма и служен парастос, за
повјешане мјештане Лопара и околних села за вријеме Другог
свјетског рата, испред споменика у порти који је подигнут на мјесту страдања.
Слави цркве у Лопарама присуствовао је велики број вјерника,
а своје учешће у молитвеном слављу узело је и руководство општине Лопаре, предвођено начелником Радом Савићем.
У току су припремни радови за покривање парохијског дома, за
шта је из локалног буџета издвојено 5.000 КМ.

ГРАДИ СЕ КУЋА ЗА
ДЕМОБИЛИСАНОГ
БОРЦА
У насељу Слатина код Лопара
гради се кућа за демобилисаног
борца Ђоку Стевановића, који
је прије одбрамбено-отаџбинског рата живио у селу Висори,
а које је по Дејтонском споразуму припало Федерацији БиХ.
Начелник општине Лопаре
Радо Савић је саопштио да је
општина Лопаре додијелила

плац и иницијалну помоћ од
2.000 КМ, а велику помоћ пружили су висорчани из дијаспоре и Удружење Мајевичана у
Швајцарској који су до сада
прикупили 8.000 КМ, Удружење жена Милиног Села, као
и друга удружења и појединци,
како би се помогло породици
Стевановић да добије кров над
главом прије зиме.
23. октобар 2021.

ЛИПОВИЦЕ - напредује изградња куће, баки Мари Тошић,
мајци демобилисаног борца
који су живјели у лошим условима.
До зиме ће кућа бити усељена
уз помоћ људи добре воље, Драгице и Жике Тошића, Горана
Лукића, кабинета Предсједнице
Републике Српске, општинске
борачке и општине Лопаре.
Лопаре XIV СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ
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27. октобар 2021.

СЛАВА ЦРКВЕ У МИРОСАВЦИМА
На празник Свете Петке Параскеве у селу Миросавци код Лопара служена је литургија и молитвено прослављена крсна слава
цркве.

Започета градња
куће, у насељу
“Слатина”, у којој
ће живјети Славка
Симић из Тобута.
28. октобар 2021.

У храму који је посвећен Светој Петки окупио се велики број
вјерника ове и околних парохија, а литургију су служили протојереј- ставрофор Стево Јовић и јереј Остоја Дикић, старјешина цркве у Миросавцима.
Молитвеном слављу присуствовало је и руководство општине
У Центру за културу Лопаре постављена је изложба „Два Лопаре на челу са начелником Радом Савићем.
После литургије служен је и помен жртвама из Миросаваца у
вијека Достојевског“ коју је отворила Анастасија Владимиро- протеклом одбрамбено-отаџбинском рату.
ва Гајдаленок, аташе за културу 28. октобар 2021.
Руске амбасаде у БиХ, која је
ПРЕДСТАВЉЕНИ РЕАЛИЗОВАНИ
покровитељ овог културног догађаја.
ПРОЈЕКТИ ОМЛАДИНСКЕ БАНКЕ

200 ГОДИНА
ОД РОЂЕЊА
ДОСТОЈЕВСКОГ

Она је саопштила да је изложба посвећена двијестотој
годишњици од рођења Фјодора
Михајловича Достојевског, једног од најпознатијих руских писаца.
Начелник општине Лопаре
Радо Савић је навео да су Срби
велики поштоваоци и поборници руске културе и да је изложбом пружена прилика да се то
приближи становницима локалне заједнице када је у питању
Достојевски.
www.opstinalopare.com

У Лопарама су представљени резултати реализовних програма
Омладинске банке Лопаре током 2021. године.
Жељко Пауковић, директор програма Омладинске банке фондације „Мозаик“ је саопштио да је подржано 10 пројеката укупне
вриједности око 30.000 КМ, од тога је фондација „Мозаик“ донирала око 7.000 КМ, општина Лопаре је из свог буџета издвојила
око 8.000 КМ, а око 14.500 КМ је допринос неформалних група,
које су реализовале пројекте. Он је истакао да је кроз реализацију
ових пројеката учествовало око 170 волонтера и да је близу 18 000
директних корисника ових пројеката, те да су неки веома значајни
као што је уређење бунара у кругу „Дома здравља“ Лопаре или
Туристички водич за општину Лопаре.
Начелник Лопара Радо Савић је изразио задовољство десетогодишњом сарадњом општине и фондације „Мозаик“ кроз програм
Омладинске Банке.
Он је нагласио да су овогодишњи пројекти одлично осмишљени
и реализовани, те да ће грађани од њих имати користи.
У складу са потписаним четворогодишњим уговором о сарадњи
општине Лопаре и фондације „Мозаик“ програм Омладинске банке Лопаре се наставља и у наредној години.
2021. година
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14. октобар 2021.

29. октобар 2021.

ПОДРШКА ВИШЕЧЛАНИМ
ПОРОДИЦАМА
Начелник општине Лопаре Радо Савић и предсједник
локалне Скупштине Миленко
Ристић уприличили су пријем
за предсједника Удружења вишечланих породица Републике Српске Миладина Готовца
и предсједника Удружења вишечланих породица из Лопара
Милета Перића.
Начелник општине Лопаре
Радо Савић је подржао рад, како
локалног тако и републичког
удружења.

Он је нагласио да општина
Лопаре већ неколико година издваја средства у поменуте сврхе
кроз мјере популационе политике, коју је усвојила локална
Скупштина.

30. октобар 2021.

03. новембар 2021.

ОСВЕЋЕЊЕ
ЖИВОПИСА У
ХРАМУ СВЕТОГ
ПРОРОКА ИЛИЈЕ
У храму Светог пророка
Илије на Заједницама у Лабуцкој код Лопара служена је литургија поводом освећења живописа.
Комплетан храм је осликао
млади умјетник Кристијан Кубалтија.

УНАПРЕЂЕЊЕ
ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ

САРАДЊА НА РАЗВОЈУ
НОВОГ ЗДРАВСТВЕНОГ
АПАРАТА
Директор Дома здравља Лопаре, Желимир Нешковић, учествовао је у пројекту развоја новог
апарата за мјерење концентрације микотоксина, ендотоксина
и корона вируса у ваздуху, који
је најновији производ компаније
“Доматек” из Милдорфа у баварској покрајини.
Нешковић је присуствовао
данашњој презентацији овог
апарата у Баварској као стручни
сарадник ове компаније за медицинска питања.
Апарат је произведен, истакао
је Нешковић, у сарадњи са Техничким универзитетом из Минхена.

Представник општине Лопаре
Желимир Нешковић учествовао
је на десетим “Међународним
данима енергетике и инвестиција”, које се уз подршку Града Новог Сада и Покрајинског

секретаријата за енергетику и
грађевинарство и саобраћај одржавају у Конгресном центру
“Мастер” Новосадског сајма 3. и
4. новембра.
Заједно са Нешковићем манифестацији је присуствовао и
предсједник Удружења матице, дијаспоре, Срба у региону
и пријатеља Србије “Корени”,
Стојан Стевановић.
Лопаре XIV СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ
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Сувласник “Доматека”, Роберт
Прилер, изразио је задовољство
сарадњом с доктором Нешковићем, али и здравственом установом из Лопара.
Шеф маркетинг тима “Доматека”, Мара Којадиновић, рекла
је да ће апарат прво бити доступан баварском тржишту, а након
тога широм Европе, али и у Републици Српској.
Организатор данашње презентације је сувласник “Доматека”,
Мирослав Којадиновић.

www.opstinalopare.com

ОПШТИНА ЛОПАРЕ

ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН

53

04. новембар 2021.

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНОГ
СТАНОВАЊА
У Лопарама је одржан први радни састанак који ће водити
ка изради стратегије развоја социјалног становања општине
Лопаре за наредних пет година.
Овај посао ће бити повјерен фирми „Едукум“ из Бања
Луке, која се између осталог бави израдом стратегије развоја
социјалног становања.
Начелник општине Лопаре Радо Савић је рекао да је општини Лопаре неопходан документ стратегије развоја социјаног становања.
Он је нагласио да за тим документом постоји законска и
објективна потреба, те да ће се њиме омогућити да општина Лопаре дође до донаторских и средстава
из бројних програма који се баве поменутом проблематиком.
05. новембар 2021.

ОБУКА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ
У организацији Савеза општина и градова Републике Српске,
захваљујући
имплементацији
пројекта - Локални интегрисани
развој, који финансира УНДП,
одржана је обука за одборнике.

Обука има за циљ подизање
степена заинтересованости и
упућености изабраних локалних званичника, са нагласком за
одборнике, саопштила је Владана Поповић Ђорђић, стручни
сарадник за односе с јавношћу
Савеза општина и градова Републике Српске.

www.opstinalopare.com

05. новембар 2021.

НЕШКОВИЋ УЧЕСТВОВАО НА
САСТАНКУ ЗЕЛЕНОГ КЛУБА
У сарајевском хотелу „Европа“ одржан је 7. састанак
Зеленог клуба који ради на
јачању јавног дијалога у области енергетике, питањима из
области обновљивих извора
енергије, климатских промјена, енергетске ефикасности и
заштите животне средине.
Нешковић је навео да је циљ
састанака, Зеленог клуба са
представницима Народне
Скупштине
Републике
Српске
и Парламента Федерације БиХ, рад
на усклађивању закона на ентитеском
нивоу са државним
законима и препорученим приједлозима,
односно законима у
Европској унији како
би се испунили услови за Зелену Агенду
за Западни Балкан.
2021. година

Зелени клуб чине парламентарци са нивоа БиХ и ентитеских паралмената.
У садашњем сазиву учествује 7 парламентараца са
државног нивоа, као и предстваници одређених министарстава и институција везаних за енергетику на свим
нивоима у БиХ.
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08. новембар 2021

ОБИЉЕЖЕН МИТРОВДАН И
ГОДИШЊИЦА ФОРМИРАЊА ТРЕЋЕ
МАЈЕВИЧКЕ БРИГАДЕ
Служењем литургије и ломљењем славског
колача у Храму Покрова Пресвете Богородице,
а потом служењем парастоса погинулим борцима Војске Републике Српске испред споменика
„Јунацима Мајевице“ у Лопарама је обиљежен
Свети Великомученик Димитрије – Митровдан, крсна слава Борачка организација и 29. годишњица од оснивања Треће мајевичке бригаде
Војске Републике Српске.

Предсједник општинске борачке организације Лопаре Ристо Радић је рекао да је дањашни
дан и за тугу и за понос, а крсна слава борачке
организације и дан Треће мајевичке бригаде су
за борце од изузетног значаја.
Он је навео да је Трећа мајевичка бригада дала
огроман допринос стварању Републике Српске
и опстанку српског народа на овим просторима,
а слава је прилика да се присјетимо погинулих
мајевичких јунака из одбрамбено-отаџбинског
рата.
Он је саопштио да општина Лопаре, иако има
скроман буџет, показјуе осјетљивост према борачким категоријама у смислу да се њихове потребе бар ублаже, ако не могу да се ријеше, а
запошљавање дјеце погинулих бораца је приоритет, што би требале узети за примјер и друге
локалне заједнице.

Лопаре XIV СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ

Начелник Радо Савић је истакао велику наклоност дијаспоре према борачким категоријама и навео примјер Мирослава Којадиновића,
привредника и хуманисте, који је за опремање
спомен собе у Лопарама донирао 3. 500 КМ, колико је и било потребно да се направе витрине
у којима се чувају предмети из одбрамбено-отаџбинског рата. У Спомен-соби су фотографије
242 погинула борца, 15 цивилних жртава, три
ратне заставе, амблеми ратних јединица, спомен-књига, ратне униформе, ратни трофеји,
ручни радови бораца, карте борбеног распореда
и часописи ратних јединица штампаних током
рата.

2021. година
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15. новембар 2021.

ПРЕДСТАВНИЦИ ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ
ПРИСУСТВОВАЛИ СУ КРСНОЈ СЛАВИ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Поводом крсне славе општи- централном спомен-обиљежју
не Шамац, Митровдана, пред- и одали почаст палим борцима
ставници општине Лопаре, Војске Републике Српске.
Миленко Ристић предсједник
Скупштине и Младен Јовић
шеф кабинета начелника, присуствовали су овом важном датуму за општину Шамац.
Након пригодног дочека од
стране руководства општине
Шамац, представници општине
Лопаре положили су вијенац на

ПРОМОЦИЈА
РОМАНА „ВРЕЖА“
Добитник награде “Златна
сова” за роман “Врежа” Бранко Станковић рекао је на вечерашњој промоцији у Лопарама
да је ријеч о причи која спаја
српски и јерменски народ, географски удаљене, али доста
сличне по судбини и догађајима
из историје.

11. новембар 2021.

ИЗВЕДЕНА МОНОДРАМА „ КОЦКАР“
Глумац Младен Вуковић је, поводом 200 година од рођења Фјодора Михајловича Достојевског, у Центру за културу Лопаре извео
монодраму „Коцкар“, за коју је према роману великог руског писца
текст написао Милош Николић.
Он навео да се Достојевски бави људском душом, а да се тиме
бави и позориште, те да је то
добар повод да се дође до момената када се требају поставити мало озбиљнија питања.
Народна библиотека „Десанка Максимовић“ из Лопара је
организовала низ активности
поводом два вијека од рођења
Достојевског и сви су наишли
на изврстан одзив публике.

Према његовим ријечима, назив романа “Врежа” представља
симболичну везу између два
народа и везе између човјека и
Бога.
Промоција је одржана у Центру за културу и информисање
у Лопарама, а о књизи је говорио Лука Лукић, књижничар у
Народној библиотеци “Десанка
Максимовић” Лопаре.

17. новембар 2021.

ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ДИЈАСПОРА ИНВЕСТ ПРОЈЕКТА
Завршну конференцију Дијаспора Инвест
пројекта у Сарајеву отворио је амбасадор САД у
БиХ Ерик Нелсон. На конференцији се говорило о
успјешним причама улагања дијаспоре и њиховом
искуству.
Током конференције представљен је водич за
јединице локалне самоуправе о приступу исељеништву, као и брошура општине Лопаре “Долазе
наши”, израђена уз помоћ УСАИД-а.
www.opstinalopare.com
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17. новембар 2021.

18. новембар 2021.

ДЕЛЕГАЦИЈА УДРУЖЕЊА
„КОРЕНИ“ ПОСЈЕТИЛА
ИНСТИТУЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА
2021. ГОДИНУ И НАЦРТ БУЏЕТА
ЗА 2022. ГОДИНУ

У Привредној комори Војводине одржан је састанак Удружења „Корени“ са челницима Привредне коморе Аутономне Покрајине Војводине.
Стојан Стевановић, предсједник Удружења
„Корени“, Милан Гутић, предсједник Извршног
одбора и Желимир Нешковић, предсједник општинског одбора Удружења „Корени“ Лопаре, су
разговарали са предсједником Привредне коморе
Војводине Бошком Вучуревићем.

На осмој редовној сједници Скупштине општине Лопаре усвојен је нацрт ребаланса буџета за
2021. годину и нацрт буџета за 2022. годину.

Предсједник Скупштине Миленко Ристић је
саопштио да су на засиједању разматрани извјештаји, донесене одлуке, рјешења и други акти од
значаја за ову локалну заједницу.
Ребаланс буџета за 2021. годину је планиран у
износу 7.094.000, 00 КМ, а нацрт буџета за 2022.
годину у износу од 6.700.000, 00 КМ.
18. новембар 2021.

19. новембар 2021.

ЧЕЛНИЦИ УДРУЖЕЊА „КОРЕНИ“
КОД ГРАДОНАЧЕЛНИКА НОВОГ
САДА

РАДОВИ НА АСФАЛТИРAЊУ
ПУТА У ЈАБЛАНИЦИ

Стојан Стевановић, предсједник Удружења „Корени“ и Милан Гутић, предсједник Извршног одбора, састали су се градоначелником Новог Сада
Милошем Вучевићем.
Предсједник српских привредника у Швајцарској и предсједник Савеза Удружења „Корени“
Стојан Стевановић је истакао да је дијаспора је
огроман људски резервоар знања, вјештина, патриотизма и позитиве које Србија мора боље да
искористи.

Начелник општине Лопаре Радо Савић са сарадницима је обишао радове на асфалтирању пута
у Јабалници код Лопара, засеок Абаџићи.
Асфалтира се укупно 2 километра и 140 метара пута, од је чега је 1430 метара на главном путу

кроз Јабланицу, који повезује Абаџиће и Јаковљевиће, а ширина те дионице је 4 метра.
У самом засеоку Абаџићи је асфалтирано 710
метара ширине 2,6 метара.
Лопаре XIV СПЕЦИЈАЛНО ГОДИШЊЕ ИЗДАЊЕ
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”Мали
композитор”
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23. новембар 2021.

РЕНОВИРАНА ОСНОВНА
ШКОЛА У КОРАЈУ
Пригодном церeмонијом у Корају код Лопара представљени су
завршени радови на реновирању Основне школе „Доситеј Обрадовић“.
Церемонији су присуствоали амбасадор Сједињених Америчких
Држава у Босни и Херцеговини Ерик Нелсон, начелник општине Лопаре Радо
Савић и предсједник Скупштине општине Миленко
Ристић.
Амбасадор Нелсон је саопштио да га радује поновни сусрет са начелником
Савићем који је са својим
колегама оформио радну
групу између општина на Мајевици.
Он је додао да је 430.000 КМ уложено у реновирање школе.
Начелник општине Лопаре је саопштио да је реновирање школе важно због добрих услова за дјецу како би она могла посветити
раду и учењу.
На објекту централне школе у Корају, реновирањем је урађена
фасада и утопљавање са стиропором од 10 центиметара, замјена
столарије вањске и унутрашње, потков стреве, олуци и сливници.

”Мали композитор” је једини
дјечији музички фестивал у БиХ
који има упориште у званичном
наставном плану и програму за
основну школу, те је уједно и једини фестивал у којем дјеца учествују у свакој његовој сферидјеца компонују, пишу текстове,
изводе композиције и једини су
жири на фестивалу.
На овогодишњем 15. по реду
фестивалу Андреа Јовић из Лопара ученица ОШ “Свети Сава”
Лопаре, са својом пјесмом “Чу- 24. новембар 2021.
вајмо природу”, освојила је УМРЕЖАВАЊЕ НАЧЕЛНИКА
трећу награду за интерпретацију
МАЈЕВИЦЕ
пјесме.

СА

У Сарајеву је одржана дводневна конференција
у организацији мисије ОЕБС-а, умрежавањем
начелника са Мајевице и чланова радне групе, у
циљу развоја на бази сарадње са фокусом на екотуризам, управљање отпадом и деминирање.
На конференцији су учествоцали начелници општина Челић, Сапна, Теочак, Угљевик и Лопаре
са члановима радне групе, који си имали могућност разговарати са представницима Свјетске банке, УНДП-а, Европске банке за обнову и развој,
Норвешке народне помоћи, МАГ интернационала, БХ МАК-а, Грин вјужина и делегацијом ЕУ у
БиХ.
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На предпразништво Сабора светог Архангела Михаила,
Епископ зворничко-тузлански
г. Фотије посјетио је парохију
лопарску. Надлежни парох свештеник Спасоја Радовановић
упознао је епископа са наставком градње парохијског дома,
духовним животом и мисијом
парохије лопарске.

ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН

24. новембар 2021.

ПАРАСТОС У ПУКИШУ

На празник Светог Стефана
Дечанског – Мратиндан у селу
Пукиш, служен је парастос за
104 пострадала мјештана села
Миросаваци, који су мучки
убијени од стране усташа 26. новембра 1941. године.
У куполи храма је осликана и
фреска са ликовима који симболизују страдалнике.
26. новембар 2021.

САСТАНАК МАЈЕВИЧКИХ
ПРОИЗВОЂАЧА ШЉИВЕ

26. новембар 2021.

УЧЕНИК РАДЕ САВИЋ
ПРИМИО НАГРАДУ У
КРАГУЈЕВЦУ
Добитник 3. награде на међународном литерарном конкурсу
„Доста су свету једне Шумарице“, Раде Савић, ученик II-1 раз-

реда О.Ш „Вељко Чубриловић“
из Прибоја, данас је примио награду на свечаној додјели у музеју „21. октобар“ у Крагујевцу.
Читав пројекат се одвијао под
покровитељством Министарства
културе и информисања и Града
Крагујевца.

У Лопарама је одржан састанак мајевичких воћара, који се углавном баве производњом шљиве. Окупљање произвођача ове врсте
воћа организовала је општина Лопаре и фирма „Фруктум“ Лопаре,
власника Драгана Јовића, која газдује највећим засадом шљиве на
Балкану, а посједује и савремену властиту хладњачу која, када се у
потпуности заврши, ће бити капацитета 2.000 тона.
Начелник Радо Савић је истакао да је потребно да се окупе воћари, да би се видјели сви ресурси који постоје на Мајевици како би
се они искористили, и да тако повезани лакше наступе на тржишту.
Драган Јовић, власник фирме „Фруктум“ је нагласио да је формирање кластера и удруживање потреба сваког воћара са мајевичког
простора, како би он био конкурентан и финансијски способан да
би се изборио са свим
проблемима.
Саша Зубовић, директор сектора за мониторинг и наплату
потраживања у Гарантном Фонду Републике Српске је навео
да је функција фонда
олакшавање приступа привредницима у
добијању кредитних
средстава путем банака. Фонд гарантује за њихове обавезе до максимално 50 посто, а у посебним случајевима и до 70 посто од главнице кредита.
Састанку у Лопарама се одазвао велики број воћара, као и представници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Српске, банкарског сектора и микрокредитних организација.
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ЗАШТИТА ПОЈЕДИНИХ
ПРЕХРАМБЕНИХ
ПРОИЗВОДА ПОРИЈЕКЛОМ
СА МАЈЕВИЦЕ

Начелник општине Лопаре Радо Савић, са сарадницима, је разговарао са Драганом Брењом из
Агенције за безбиједност хране БиХ.
Разговор је вођен о прехрамбеним производима
који носе обиљежја планине Мајевице и начинима
како да се испуне услови како би се ти производи
заштитили, те да се тиме подигне њихова вриједност на тржишту.
Начелник Радо Савић је посебно апострофирао
сир зарац за који, како је рекао, треба направити
опис да производ носи обиљeжје мајевичког краја,
како би био заштићен на домаћем тржишту, али и
тржишту Европске уније.
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29. новембар 2021.

ПОПРАВЉЕНА
ЕПИДЕМИОЛОШКА
СИТУАЦИЈА

Желимир Нешковић директор Дома здравља
Лопаре је саопштио да је контролом, коју је провео Институт за јавно здравство Републике Српске, утврђено да је број вакцинисаних лица против корона вируса, у односу на број пунољетних
становника у општини Лопаре, прешао 40 одсто,
те да је тај проценат бољи него у другим локалним
заједницама Републике Српске.
30. новембар 2021.

OДРЖАН СКУП О
УКЉУЧИВАЊУ ОСОБА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У
ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ

Представници коалиције „Колоси“, која окупља 13 удружења особа са инвалидитетом из Лопара и Бијељине,одржали су у Лопарама округли
сто на тему „Инклузија и инклузивна настава“.
Перо Савић, предсједник Удружења параплегичара из Лопара које је организатор окупљања,
је рекао да је на задњој сједници коалиције договорено да овај скуп буде одржан у Лопарама.
Он је рекао да су у удружењу из Лопара и дјеца са посебним потребама и да је због њих организован скуп, како би се што боље приближила
инклузивна настава онима који предају дјеци са
посебним потребама.
Начелник Радо Савић је подвукао да је то прилика да се чује шта се може урадити да се допринесе у процесу образовања дјеце која имају
потешкоће у развоју и да се добра искуства примијене и у овој локалној заједници.
Ранко Ракић, предсједник Одбора за образовање особа са инвалидитетом на подручју
Бијељине је рекао да има много особа са инвалидитетом, те да се на њиховом образовању почело
радити.
Желимир Нешковић, директор Дома здравља
Лопаре је упутио на начин како примарна здравствена заштита треба да се понаша у случајевима
када открије да је дијете инвалидно и са посебним потребама.
www.opstinalopare.com
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01. децембар 2021.

01. децембар 2021.

СВЈЕТСКИ ДАН БОРБЕ
ПРОТИВ СИДЕ

НОВИ КРОВ, ОЛУЦИ И ФАСАДА
НА ЈОШ ЈЕДНОЈ ЗГРАДИ

Ученицима Средњошколског центра „Вук Караџић” из Лопара приређено је предавање поводом 1. децембра Свјетског дана борбе против сиде.
Предавач др Борјана Пантић, љекар у Дому
здравља Лопаре, је саопштила, да на свјетски дан
борбе против сиде, важно подићи свијест како
људи у глобалу тако и адолесцената који се налазе
у „критичном“ раздобљу живота када су склони и
негативном утицају појединаца и ризичним понашањима.

У Лопарама је завршено уређење још једне
стамбене зграде средствима станара и уз помоћ
општине.
Ради се о згради у улици Цара Душана број 54,
изграђеној 1954. године у центру Лопара која је
била у потпуности оронула, прокишњавала је због
дотрајалог крова, а стара фасада је углавном отпала и попуцала.
Санација зграде коштала је 24 000 од чега су
станари издвојили 14 000 а из локалног буџета
дато је 10 000 КМ.

02. децембар 2021.

УРУЧЕНА УВЈЕРЕЊА НОВИМ ЧЛАНОВИМА САВЈЕТА
МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

На изборима који су проведени у мјесецу октобру изабрана су 124 члана савјета у 24 мјесне заједнице које дјелују у општини Лопаре.
На церемонији која је уприличена у Лопарама
уручена су увјерења новоизабраним члановима
савјета мјесних заједница.
Начелник Радо Савић је изразио задовољство
што је велики број чланова савјета мјесних заједница био присутан на додјели увјерења, што гово-
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ри и о њиховој заинтересованости за рад у мјесним
заједницама.
Предсједник Скупштине општине Лопаре Миленко Ристић је навео да су избори за чланове
савјета успјешно проведени.
Савјети мјесних заједница ће бити конституисати у наредних седам дана, а неки од њих су конституисани одмах након додјеле увјерења.
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН
ВОЛОНТЕРА

Низом активности у Лопарама је обиљежен
Чланови Удружења „Мајевички волонтер“ су,
Међународни дан особа са инвалидитетом.
на Међународни дан волонтера, организовали акНа ту тему, у основној школи „Свети Сава“, за тивност којом су породици Хоџић из Мачковца код
ученике другог разреда је организована радионица. Лопара обезбиједили огревно дрво за наступајућу
зиму.
Он је навео да у породици живе мајка и син, Зифија и Есмир, те да припада категорији социјално
угроженог становништва.
Подршку волонтерима је пружио и начелник општине Лопаре Радо Савић, који је обишао чланове Удружења „Мајевички волонтер“ приликом извођења ове активности.
Ово удружење постоји три године и окупља 50
волонтера разних животних доби, који су усмјерени на помоћ становништву мајевичког краја у акАна Бошковић, асистент у настави и дефектолог тивностима из области волонтеризма и хуманитарпо занимању, је саопштила да је циљ поменуте ра- ног рада.
дионице да се дјеца науче толеранцији и препознавању особа са инвалидитетом, поштивању различитости, као и развоју емпатије код дјеце.
Она је навела да се кроз радионице жели истаћи
значај инклузивног образовања које између осталог
подразумијева и то да се ученицима пружи шанса
да развију своје способности сходно својим могућностима.
Предсједник Удружења параплегичара општине
Лопаре Перо Савић је позвао чланове и инвалидне
особе да се окупе на овај дан у њиховим просторијама. Он је том приликом инвалидним особама 07. децембар 2021.
уручио и скромне поклоне.
ТЕСТИРАЊА НА КОРОНА

ВИРУС У КУЋНИМ УСЛОВИМА

Дом здравља Лопаре пружа услуге узимања
брисева за ПЦР тест на корона вирус у кућним
условима радним данима и викендом.
Директор Дома здравља Желимир Нешковић је
истакао да се менаџмент установе одлучио на тај
корак због тога што дијаспора са простора Мајевице долази у великом броју у току децембра и јануара, а то би им обезбиједило сигуран боравак у
родном крају и лакши повратак у Швајцарску, Аустрију, Њемачку и друге земље гдје потребан ПЦР
тест приликом улазака. Потврда резултата теста
ће бити на језику који затражи тестирана особа.
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На 9. редовној сједници Скупштине општине
Лопаре разматране су 22. тачке дневног реда.
Након добијених сагласности Министарства
финансија Републике Српске усвојени су приједлози буџета за 2022. годину у износу од 7. 049. 000
КМ, као и приједлог ребаланса буџета за 2021. годину у износу од 7. 324. 000 КМ.
Донијета је и одлука о висини стопе пореза на
непокретности и она износи 0,20 % од тржишне
вриједности непокретности, а за производне дјелатности стопа је 0,05 %.

Успјешно пословање Термала из Лопара довело
у овој години до нових улагања, покретања нове
призводње и стварања нових радних мјеста.
Радове на путној инфраструктури у кругу Термала, као и радове у фабричкој хали у којој ће
бити нова производња, обишли су руководећи
људи општине Лопаре на челу са начелником Радом Савићем у пратњи Елвира Јахића, директора
фирме „Термал Инт“.

УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2022.
ГОДИНУ

НОВА УЛАГАЊА ФИРМЕ
ТЕРМАЛ

„Асфалтирамо путну комуникацију између Термала и фабрике коју смо недавно купили“, рекао је
Јахић новинарима.
Он је појаснио да је то стара фабрика детерџенИзмеђу осталих одлука, приједлога и извјеш- та „Дита“ која се реконструише, гдје се врши
таја усвојен је и приједлог Програма рада Дома инсталација нових електричних водова, ваздуха
здравља Лопаре за 2022. годину.
и плина, тако да би се у новој години покренула
На засиједању Скупштине општине Лопаре на производња.
приједлог СДС-а усвојен је закључак да се одржи
Тематска сједница о проблему електроснабдије- 10. децембар 2021.
вања у року од 60 дана, као и закључак да се тражи
ПАКЕТИ ХРАНЕ ЗА
од Електропривреде умањење рачуна за децембар
СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ
у износу од 50%.
Скупштина је прихватила иницијативу одборУ Лопарама је 450 социјално угрожених поронице НПС-а Наталије Делић-Лујић да се општина дица добило пакете хране које су донирале њеЛопаре обрати Министарству саобраћаја и веза мачке хуманитарне организације „Хљеб живота“
РС са захтјевом, да на подручју општине Лопа- из Улма и „Помоћ за сиромашне“ из Форцхајма.
ре за потребе релеја и репетитора који служе за
Већ неколико година путем поменутих оргапријем и слање телефонског и интернет сигнала, низација се организује подјела пакете са храном
обезбиједе агрегате и акумулаторе, да у случајеви- становницима општине Лопаре који спадају у
ма нестанка електричне енергије релеји и репети- социјално-угрожену категорију, а вриједност дотори могу несметано радити.
дијељених пакета ове године износи око 9000 еура.
Несметан рад наведених инсталација је неопхоУ име Центра за социјални рад Лопаре, дирекдан за потребе како грађана, тако и привредних тор, Дејан Марковић је захвалио на помоћи која
субјеката.
сваке године пред празнике стиже у Лопаре.
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