
 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Станари бб, 74208 Станари, Тел: 053/201-810, Факс: 053/201-818,  

Број: 01/1-020 -4 /18 

Датум: 12.02.2018. године 

 

 На основу члана 104. Пословника о раду Скупштине општине Станари 

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

 

С А З И В А М: 

12. редовну сједницу Скупштине општине Станари, за 19.02.2018. године, са почетком 

у 10:00 часова, у сали Скупштине општине  

 

 Колегиј Скупштине за сједницу предлаже сљедећи  

 

Д н е в н и  р е д: 

1. Актуелни час, 

2. Извод из Записника са 11. редовне сједнице Скупштине,  

3. Приједлог капиталних улагања општине Станари за период 2018-2020. година, 

4. Приједлог Одлуке о гробљима и погребној дјелатности, 

5. Приједлог Одлуке о оснивању Форума за безбједност грађана општине 

Станари, 

6. Приједлог Одлуке о изради Регулационог плана Пословне зоне 

„Термоелектрана“ у Драгаловцима, 

7. Приједлог Одлуке о именовању Савјета плана ради праћења израде  

Регулационог плана за простор урбаног подручја центра Станара, 

8. Приједлог Одлуке о просјечној коначној грађевинској цијени м2 корисне 

површине стамбеног и пословног простора у 2017. години на подручју 

општине Станари, 

9. Закључак о давању сагласности, 

10. Приједлог Програма подстицаја пољопривредне производње за 2018. годину, 

11. Приједлог Плана утрошка средстава по основу продаје шумских дрвних 

сортимената у 2018. години, 

12. Приједлог Правилника о измјенaма и допунама Правилника о условима и 

начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника и 

самозапошљавање у производним, занатским и услужним дјелатностима,  



13. Приједлог Правилника о поступку и условима издавања у закуп пословних 

зграда, пословних простора и гаража у државној својини на којима је носилац 

права располагања општина Станари, 

14. Приједлог Правилника за додјелу једнократне новчане помоћи из буџета 

Општине, намијењене социјално угроженим грађанима,  

15. Извјештај о раду Скупштине општине Станару за 2017. годину, 

16. Извјештај о раду Одбора за жалбе општине Станари за период 01.01-

31.12.2017. године. 

17. Информација о стању предмета који се воде у овом Правобранилаштву за 

временски период од 01.01-31.12.2017. године, гдје се као тужена, односно 

тужилац  појављује општина Станари,  

18. Информација о стању безбједности на подручју Полицијске станице Станари 

за период 1.1.2017-31.12.2017- године, 

19. Приједлог аутентичног тумачења Одлуке о изради Регулационог плана за 

простор урбаног подручја центра Станара, 

20. Кадровска питања. 

 

Молим одборнике да сједници присуствују у заказано вријеме. 

 

  Предсједник Скупштине 

                                                                    Остоја Стевановић                                                         

                                 


