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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

са 12. редпвне сједнице Скупщтине ппщтине Станари, пдржане 19.02.2018. гпдине, у сали 

Скупщтине ппщтине, са ппшеткпм у 10:00 шаспва 

 

Сједницпм предсједава Остпја Стеванпвић, предсједник Скупщтине ппщтине Станари. 

ПРИСУТНИ: пптпредсједник Скупщтине, Саща Дјукић, в.д. секретар Скупщтине, Дијана 

Смиљанић Ђекић, 17 пдбпрника. 

ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: нашелник ппщтине Станари, Дущан Панић, замјеник нашелника, 

Денис Стеванпвић, ппсланик у НСРС, Гпран Јеринић, представник OSCE-a, Синища 

Петрпвић, друщтвени правпбранилац Милкица Гарић, предсједник Одбпра за жалбе, 

Драженкп Лукић, предсједници удружеоа и прганизација, представници медија и пстали 

гпсти. 

Предсједавајући ппздравља све присутне и на пснпву шлана 104. Ппслпвника п раду 

Скупщтине кпнстатује да сједници присуствују сви пдбпрници те да ппстпји квпрум. 

Предсједавајући птвара 12. редпвну сједницу и ппзива предсједницу Кпмисије за Статут и 

прпписе да ппднесе извјещтај п свпм раду. 

Ријеш узима предсједница Кпмисије за Статут и прпписе, Жељка Дамјанпвић, кпја 

ппздравља све присутне, те навпди да је Кпмисија пдржала састанак 16.02.2018. гпдине, 

на кпјпј је устанпвљенп да су сви приједлпзи аката припремљени у складу са ппзитивним 

закпнским прпписима. Кпмисија предлаже да се приједлпг Одлуке п грпбљима и 

ппгребнпј дјелатнпсти разматра у фпрми нацрта, какп би се, збпг слпженпсти материје и 

оенпг знашаја за лпкалну заједницу, грађани мпгли изјаснити на јавнпј расправи. 

Кпмисија такпђе предлаже ппвлашеое ташке Дневнпг реда, кпја се пднпси на Кадрпвска 

питаоа, с пбзирпм да није билп активнпсти пп тпм питаоу. 

Предсједавајући даје на изјащоаваое приједлпг Кпмисије за Статут и прпписе да се 

Одлука п грпбљима и ппгребнпј дјелатнпсти разматра у фпрми нацрта, те да се ташка кпја 

се пднпси на Кадрпвска питаоа ппвуше са Дневнпг реда. 

Приједлпг Кпмисије за Статут и прпписе да се Одлука п грпбљима и ппгребнпј дјелатнпсти 

разматра у фпрми нацрта те да се ташка кпја се пднпси на Кадрпвска питаоа ппвуше са 

Дневнпг реда усвпјен је једнпгласнп, са 17 гласпва „за“, те у складу са тим, 

Предсједавајући даје на изјащоаваое нпви 
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Д н е в н и   р е д 

1. Актуелни шас, 

2. Извпд из Записника са 11. редпвне сједнице Скупщтине, 

3. Приједлпг Плана капиталних улагаоа ппщтине Станари за перипд 2018 – 2020. 

гпдина, 

4. Нацрт Одлуке п грпбљима и ппгребнпј дјелатнпсти, 

5. Приједлпг Одлуке п псниваоу Фпрума за безбједнпст грађана ппщтине Станари, 

6. Приједлпг Одлуке п изради Регулаципнпг плана Ппслпвне зпне „Термпелектрана“ у  

Драгалпвцима, 

7. Приједлпг Одлуке п именпваоу Савјета плана ради праћеоа израде Регулаципнпг 

плана за прпстпр урбанпг ппдрушја центра Станара, 

8. Приједлпг Одлуке п прпсјешнпј кпнашнпј грађевинскпј цијени м2 кприсне ппврщине 

стамбенпг и ппслпвнпг прпстпра у 2017. гпдини на ппдрушју ппщтине Станари, 

9. Закљушак п даваоу сагласнпсти, 

10. Приједлпг Прпграма ппдстицаја ппљппривредне прпизвпдое за 2018. гпдину, 

11. Приједлпг Плана утрпщка средстава пп пснпву прпдаје щумских дрвних 

спртимената у 2018. гпдини, 

12. Приједлпг Правилника п измјенама и дппунама Правилника п услпвима и нашину 

пствариваоа субвенција за заппщљаваое нпвих радника и сампзаппщљаваое у 

прпизвпдним, занатским и услужним дјелатнпстима, 

13. Приједлпг Правилника п ппступку и услпвима издаваоа у закуп ппслпвних зграда, 

ппслпвних прпстпра и гаража у државнпј свпјини на кпјима је нпсилац права 

распплагаоа ппщтина Станари, 

14. Приједлпг Правилника за дпдјелу једнпкратне нпвшане ппмпћи из бучета Опщтине, 

намијеоене спцијалнп угрпженим грађанима, 

15. Извјещтај п раду Скупщтине ппщтине Станари за 2017. гпдину, 

16. Извјещтај п раду Одбпра за жалбе ппщтине Станари за перипд 01.01-31.12.2017. 

гпдине, 

17. Инфпрмација п стаоу предмета кпји се впде у пвпм Правпбранилищту за 

временски перипд пд 01.01-31.12.2017. гпдине, гдје се кап тужена, пднпснп 

тужилац ппјављује ппщтина Станари, 

18. Инфпрмација п стаоу безбједнпсти на ппдрушју Пплицијске станице Станари за 

перипд 01.01.2017-31.12.2017. гпдине, 

19. Приједлпг Аутентишнпг тумашеоа Одлуке п изради Регулаципнпг плана за прпстпр 

урбанпг ппдрушја центра Станара. 

Предлпжени Дневни ред је усвпјен једнпгласнп, са 17 гласпва „за“. 
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АД-1) Актуелни шас 

Предсједавајући птвара расправу. 

За ријеш се јавља пдбпрник СП-а, Игпр Ристић, кпји ппздравља све присутне те на захтјев 

грађана МЗ Остружоа Дпоа ппднпси апел да се изврщи санација рупа на лпкалнпм путу 

Л1, Остружоа Дпоа-Церпвица, те да се изврщи санација банкина. Грађани МЗ Остружоа 

Дпоа, какп навпди Ристић, изражавају задпвпљствп улагаоем у путну инфраструктуру, 

али и невјерицу да се за три гпдине ппстпјаоа ппщтине није санирала ниједна рупа на 

једнпм пд главних лпкалних путева. Другу иницијативу су, какп навпди Ристић, упутили 

грађани МЗ Остружоа Гпроа, кпји траже да се на ппдрушју засепка Бјелишићи и Шарићи, 

пд стране ЈКП „Екпсфера“,ппстави један кпнтејнер за пдлагаое смећа. Ристић тражи да му 

се пдгпвпр дпстави у писанпј фпрми те да ли је мпгуће испунити наведене иницијативе и у 

кпм временскпм перипду. 

С пбзирпм да није билп вище питаоа, Предсједавајући затвара Актуелни шас. 

 

АД-2) Извпд из Записника са 11. редпвне сједнице Скупщтине 

Предсједавајући птвара расправу. 

С пбзирпм да није билп примједби, Предсједавајући затвара расправу и даје на 

изјащоаваое пву ташку Дневнпг реда. 

Извпд из Записника са 11. редпвне сједнице Скупщтине, усвпјен је једнпгласнп, са 17 

гласпва „за“. 

 

АД-3) Приједлпг Плана капиталних улагаоа ппщтине Станари за перипд 2018-2020. 

гпдина 

Предсједавајући птвара расправу. 

За ријеш се јавља пдбпрник СНСД-а, Дамир Керић, кпји ппздравља све присутне те навпди 

да је Клуб пдбпрника СНСД-а упшип да предлпжена ташка има пдређене недпстатке, те 

предлаже да се ппвуше са Дневнпг реда и припреми за идућу сједницу. 

Предсједавајући даје на изјащоаваое приједлпг Клуба пдбпрника СНСД-а п ппвлашеоу 

предлпжене ташке са Дневнпг реда и припремаое за идућу сједницу, те навпди да је 

предлагаш сагласан да се ташка ппвуше. 
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Приједлпг п ппвлашеоу Плана капиталних улагаоа ппщтине Станари за перипд 2018-2020. 

гпдина са Дневнпг реда усвпјен је једнпгласнп, са 17 гласпва „ за“. 

 

АД-4) Нацрт Одлуке п грпбљима и ппгребнпј дјелатнпсти 

Предсједавајући птвара расправу. 

За ријеш се јавља пдбпрник СДС-а, Жељкп Бајић, кпји ппздравља све присутне и навпди да 

му је жап щтп дискутује с мјеста, али сматра да су требали ући у неку дискусију, на 

приједлпг пдбпрника Керића, да некп пбјасни защтп се претхпдна ташка ппвлаши са 

Дневнпг реда. Навпди да, акп су упшене неправилнпсти, мпглп се дјелпвати у фпрми 

амандмана, те да се исти усвпје. Збпг тпга навпди да је мпрап да дискутује с мјеста. Бајић 

тражи ппјащоеое за текућу ташку Дневнпг реда, да ли се пна расправља у фпрми нацрта 

или приједлпга, с пбзирпм да је у дпстављеним материјалима наведенп да је Одлука у 

фпрми приједлпга. 

Ријеш узима в.д. секретар Скупщтине, Дијана Смиљанић Ђекић, кпја ппздравља све 

присутне, те навпди да је Одлука п грпбљима и ппгребнпј дјелатнпсти првпбитнп 

дпстављена у фпрми приједлпга, али да је Кпмисија за Статут и прпписе, на пдржанпм 

састанку 16.02.2018. гпдине дпнијела приједлпг да се п пвпј ташки расправља у фпрми 

нацрта, какп би грађани мпгли да изнесу свпје приједлпге и сугестије на јавнпј расправи. 

Такпђе навпди да је и п нацрту мпгуће впдити расправу на скупщтинскпм засиједаоу, или 

имају мпгућнпст да сашекају јавну расправу, те тек накпн расправе да разматрају пву 

Одлуку у виду приједлпга. 

За ријеш се јавља пдбпрник ПДП-а, Драгпмир Видпвић, кпји ппздравља све присутне те 

ппздравља ппвлашеое пве Одлуке у фпрми приједлпга, јер сматра да је незамисливп да 

се п Одлуци, у фпрми приједлпга, расправља прије пдржаваоа јавне расправе. Видпвић 

ппсебнп наглащава шиоеницу  да су ппједина грпбља приватна, гдје су грађани улпжили 

свпја нпвшана средства, па се ппставља питаое, да ли ће грађани мпрати ппнпвп да 

плаћају за парцеле кпје су већ купили, акп управљаое грпбљима преузме ЈКП „Екпсфера“  

или се тп пднпси самп на пдржаваое грпбаља. Навпди да се јавна расправа свакакп треба 

пдржати да би се Одлука щтп бпље припремила. 

С пбзирпм да није билп вище примједби, Предсједавајући затвара расправу и даје на 

изјащоаваое сљедећи Закљушак: 

1. Усваја се Нацрт Одлуке п грпбљима и ппгребнпј дјелатнпсти. 
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2. Обавезује се Одјељеое за прпстпрнп уређеое, стамбенп-кпмуналне ппслпве и 

екплпгију да у наредних 30 дана прганизује јавну расправу п Нацрту Одлуке . 

3. Овај Закљушак ступа на снагу дан накпн пбјављиваоа у „Службенпм гласнику 

ппщтине Станари“. 

Закљушак на Нацрт Одлуке п грпбљима и ппгребнпј дјелатнпсти, усвпјен је једнпгласнп, са 

17 гласпва „за“. 

 

АД-5) Приједлпг Одлуке п псниваоу Фпрума за безбједнпст грађана ппщтине Станари 

Предсједавајући птвара расправу. 

С пбзирпм да није билп примједби, Предсједавајући затвара расправу и даје на 

изјащоаваое пву ташку Дневнпг реда. 

Приједлпг Одлуке п псниваоу Фпрума за безједнпст грађана ппщтине Станари, усвпјен је 

једнпгласнп, са 17 гласпва „за“. 

 

АД-6) Приједлпг Одлуке п изради Регулаципнпг плана Ппслпвне зпне „Термпелектрана“ 

у  Драгалпвцима 

Предсједавајући птвара расправу. 

С пбзирпм да није билп примједби, Предсједавајући затвара расправу и даје на 

изјащоаваое пву ташку Дневнпг реда. 

Приједлпг Одлуке п изради Регулаципнпг плана Ппслпвне зпне „Термпелектрана“ у  

Драгалпвцима, усвпјен је једнпгласнп, са 17 гласпва „за“. 

 

АД-7) Приједлпг Одлуке п именпваоу Савјета плана ради праћеоа израде Регулаципнпг 

плана за прпстпр урбанпг ппдрушја центра Станара 

Предсједавајући ппзива в.д. секретара да прпшита записник Кпмисије за избпр и 

именпваое. 

В.д. секретар Скупщтине, Дијана Смиљанић Ђекић, навпди да је у скупщтинским 

материјалима дпстављен приједлпг Одлуке без имена, са шим се Кплегијум слпжип, а да 

је у међувремену засиједала и Кпмисија за избпр и именпваое, кпја је усагласила 
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приједлпге имена за шланпве Савјета плана. Навпди да је пдржана телефпнска сједница 

Кпмисије, те да су предлпжени сљедећи шланпви: 

1) Гпран Јеринић, дипл. инг. рударства, предсједник, 

2) Гпран Никплић, дипл. инг. грађевинарства, шлан, 

3) Александар Цвијанпвић, дипл. инг. aрхитектуре, шлан, 

4) Дражен Кпвашевић, дипл. инг. архитектуре, шлан, 

5) Дијана Смиљанић Ђекић, дипл. правник, шлан. 

В.д. секретар Скупщтине, Дијана Смиљанић Ђекић, навпди да је Кпмисија једнпгласнп 

прихватила приједлпг Одлуке, кап и шланпве за Савјет плана, те да ће дати ппјащоеое п 

активнпстима Свјета плана, акп је пптребнп. 

Предсједавајући птвара расправу. 

С пбзирпм да није билп примједби, Предсједавајући затвара расправу и даје на 

изјащоаваое пву ташку Дневнпг реда. 

Приједлпг Одлуке п именпваоу Савјета плана ради праћеоа израде Регулаципнпг плана 

за прпстпр урбанпг ппдрушја центра Станара, усвпјен је једнпгласнп, са 17 гласпва „за“. 

 

АД-8) Приједлпг Одлуке п прпсјешнпј кпнашнпј грађевинскпј цијени м2 кприсне 

ппврщине стамбенпг и ппслпвнпг прпстпра у 2017. гпдини на ппдрушју ппщтине Станари 

Предсједавајући ппзива предлагаша да пбразлпжи приједлпг Одлуке. 

Ријеш узима в.д. секретар Скупщтине, Дијана Смиљанић Ђекић, у име предлагаша, те даје 

увпдна ппјащоеоа п приједлпгу Одлуке. 

Накпн увпднпг излагаоа предлагаша, Предсједавајући птвара расправу. 

С пбзирпм да није билп примједби, Предсједавајући затвара расправу и даје на 

изјащоаваое пву ташку Дневнпг реда. 

Приједлпг Одлуке п прпсјешнпј кпнашнпј грађевинскпј цијени м2 кприсне ппврщине 

стамбенпг и ппслпвнпг прпстпра у 2017. гпдини на ппдрушју ппщтине Станари, усвпјен је 

једнпгласнп, са 17 гласпва „за“. 
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АД-9) Закљушак п даваоу сагласнпсти 

Предсједавајући птвара расправу и навпди да је сагласнпст далп и Министарствп за 

рударствп и енегетику. 

С пбзирпм да није билп примједби, Предсједавајући затвара расправу и даје на 

изјащоаваое пву ташку Дневнпг реда. 

Закљушак п даваоу сагласнпсти, усвпјен је једнпгласнп, са 17 гласпва „за“. 

 

АД-10) Приједлпг Прпграма ппдстицаја ппљппривредне прпизвпдое за 2018. гпдину 

Предсједавајући птвара расправу. 

За ријеш се јавља пдбпрник СДС-а, Жељкп Бајић, кпји тражи дпдатна ппјащоеоа пд 

пбрађиваша, на ставку кпја се пднпси на шлан 1, гдје се навпди да је предвиђенп 105.000 

КМ за ппљппривредни ппдстицај, за 2018. гпдину. Бајић навпди, да су у 2017. гпдини била 

планирана средства за ппљппривредне ппдстицаје, у изнпсу пд 200.000 КМ, кпја су 

Ребаланспм сведена на 170.000 КМ, те да је гпдина заврщена. Навпди да му шлан 14 није 

јасан и ппставља питаое да ли је ппдстицај 87.500 КМ, кад се пдузме цифра пд 17.500 КМ, 

кпликп се предвиђа за ппврщине засијане стрним житима, или се та цифра исплаћује из 

нешег другпг, а да изнпс пд 105.000 КМ пстане. Ппставља питаое да ли је тп закпнски, или 

је ријеш п грещки. Навпди да правп на ппдстицај мпгу пстварити самп регистрпвана 

дпмаћинства, те да нашелник у изузетним слушајевима мпже пдпбрити средства за 

ппљппривредну прпизвпдоу, у изнпсу и на нашин кпји предлпжи Кпмисија. Сматра да та 

Кпмисија и Правилник пнда немају сврху. Бајић навпди да према шлану 4, кпји пбразлаже 

шлан 3 приједлпга Прпграма, гдје се навпди да лица мпгу пстварити права на ппдстицаје, 

самп акп испуоавају предвиђене услпве, те ппставља питаое, да ли тп знаши да 

прпизвпђаши кпји нису регистрпвани, а испуоавају све пстале услпве, неће дпбити 

накнаду пп једнпм пснпву, кап щтп је тп бип слушај са претхпдним Правилникпм. 

Предлаже да сва дпмаћинства кпји испуоавају услпве, кпје је прпписала Кпмисија, изузев 

АПИФ-а, да пстваре права на нпвшани ппдстицај. Навпди да људи кпји се баве 

прпизвпдопм на нащим прпстприма, а испуоавају све пве услпве, не треба да буду 

пщтећени на неки нашин и да не мпгу пстварити ппдстицај самп затп щтп нису 

регистрпвани. Одбпрник Бајић ппставља питаое да ли пнда нема ппдстицаја за пщеницу 

и сјетву стрних жита у 2018. гпдини, с пбзирпм да нису предвиђена Прпгрампм. 

Предсједавајући ппзива предлагаша да изнесе пдређена ппјащоеоа на питаоа кпја је 

упутип пдбпрник Бајић. 
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Ријеш узима Љубинка Јеринић, испред Одјељеоа за привреду и финансије, кпја 

ппздравља све присутне, те навпди да су се при дпнпщеоу пвпг Прпграма, рукпвпдили 

републишким Правилникпм п ппдстицајима, кпји предвиђа исплату ппдстицаја за јесеоу 

сјетву за пбрадиве ппврщине из претхпдне гпдине, щтп ће ппщтина и урадити. Навпди да 

јесеоа сјетва, за пву гпдину, није уврщтена у Прпграм ппдстицаја, јер су сматрали да 

немају дпвпљнп велике ппврщине засијане пщеницпм, пднпснп стрним житима, те да се 

самим тим, не би адекватнп стимулисала пва прпизвпдоа на ппдрушју ппщтине Станари. 

Навпди да су у тпку претхпдних гпдина ппдстицајна средства била предвиђена и за 

нерегистрпвана ппљппривредна газдинства. Велики брпј ппљппривредних прпизвпђаша 

се прпнащап у тпј врсти прпизвпдое, регистрпвали су газдинства, кпмерцијална или 

некпмерцијална, а тпме су дппринијела ппдстицајна средства кпја се налазе у пквиру 

Правилника за сампзаппщљаваое и заппщљаваое, кпјима је дата мпгућнпст 

регистрпваоа кпмерцијалних газдинстава и заппслеоа. Навпди да су на пвај нашин хтјели 

да упзбиље пву прпизвпдоу и да тп каналищу крпз регистрацију газдинстава. 

За ријеш се јавља пдбпрник СДС-а, Жељкп Бајић, кпји тражи кпнкретан пдгпвпр на питаое, 

кплики је бучет планиран за ппдстицаје, 87.500 КМ или 105.000 КМ. Ппставља питаое гдје 

је пптрпщенп 170.000 КМ, акп је изврщен бучет планиран за 2017. гпдину. Сматра да је 

бучет требап да буде 105.000 КМ, без дугпваоа из 2017. гпдине. Бајић се слаже да се 

уведе ред и да не буде кап щтп је дп сада билп, али ппставља питаое защтп се пставља 

прпстпр да некп дпбије ппдстицај кп није регистрпван, и акп је тп такп, сматра да свакп 

треба да дпбије прилику кп испуоава услпве. Сматра да се тај дип треба избацити или да 

се дпда да сва дпмаћинства, кпја испуоавају услпве, мпгу да пстваре правп на нпвшани 

ппдстицај. 

За ријеш се јавља пдбпрник ПДП-а, Драгпмир Видпвић, кпји ппздравља све присутне, те 

навпди да је вријеме да Опщтинска управа има дпвпљнп искуства и да се требају 

дпнпсити пдлуке у кприст грађана и људи кпји мисле да се нешим пзбиљнп баве. Навпди 

да ппдржава раципналније кприщтеое средстава и правишније дијељеое истих. Навпди 

да дпнпщеое пваквих Прпграма има циљ ппдстицаое сампзаппщљаваоа и да људима 

кпји су близу кпмерцијалних газдинстава треба ппмпћи да пријеђу у кпмерцијална 

газдинства. Такпђе навпди да се свима треба дати прилика, али акп некп сије 200 дулума 

земље треба да се региструје и треба да му се ппмпгне, а да се пп два пснпва не мпже 

радити и дпбијати нпвац, акп није некп регистрпван, мпра се нещтп и дати. Навпди да 

ппдржава Прпграм, да се критеријуми требају пппщтрити и да не треба пставити прпстпр 

да нашелник пдлушује п изузецима, већ да прпизвпђашима, кпји су близу пдређене 

дулумаже, треба ппмпћи у регистрацији. Навпди да не мпгу бити истп пзбиљни 

ппљппривредни прпизвпђаши и некп кп сије дулум, али да ни ти ппљппривредни 
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прпизвпђаши не мпгу да дпбију ппдстицај пп свим пснпвама, акп нису регистрпвани. 

Навпди да све категприје грађана треба упзбиљити да би се кренулп у развпј пве ппщтине. 

Предсједавајући ппставља питаое пдбпрнику Бајићу да ли има пптребе да се Скупщтина 

изјасни п оегпвпм приједлпгу.  

За ријеш се јавља Љубинка Јеринић испред Одјељеоа за привреду и финансије, кпја 

навпди да се 105.000 КМ пднпси на ппдстицајна средства за пву гпдину. Прпщле гпдине 

није исплаћен ппдстицај за јесеоу сјетву, та средства су скинута Ребаланспм бучета, јер су 

имали мпгућнпст да средства за јесеоу сјетву дпдијеле пвпгпдищоим бучетпм, и тп су и 

урадили. Јеринићева такпђе навпди да се ташка у пквиру кпје нашелник има мпгућнпст да 

у изузетним слушајевима дпдијели ппдстицај пднпси на слушајеве кпје пни не мпгу 

предвидјети, те навпди примјер пптенцијалнпг прпизвпђаша тпвних ћурки, гдје је тп један 

велики и рентабилан ппсап, кпји би мпгап пстварити услпве за дпдјелу ппдстицаја. 

За реплику се јавља пдбпрник ПДП-а, Драгпмир Видпвић, кпји захваљује на дпдатнпм 

ппјащоеоу те истише знашај пвакве пдлуке да се пним прпизвпђашима кпји желе да 

региструју кпмерцијалнп газдинствп дпдијеле ппдстицаји, без пбзира на рпдбинске и 

друге везе. 

С пбзирпм да није билп вище примједби, Предсједавајући затвара расправу и даје на 

изјащоаваое пву ташку Дневнпг реда. 

Приједлпг Прпграма ппдстицаја ппљппривредне прпизвпдое за 2018. гпдину је усвпјен, 

са 14 гласпва „за“ и 3 „суздржан“. 

 

АД-11) Приједлпг Плана утрпщка средстава пп пснпву прпдаје щумских дрвних 

спртимената у 2018. гпдини 

Предсједавајући птвара расправу. 

За ријеш се јавља пдбпрница СНСД-а, Жељка Дамјанпвић, кпја је у пптпунпсти сагласна са 

предлпженим Планпм и сматра да је неппхпднп санирати све пщтећене прпстпре настале 

приликпм експлпатације. Међутим, пдбпрница истише ппстпјаое другпг прпблема, 

ташније пщтећеое пута у МЗ Ращкпвци, засепк Јеринићи, шиме је пнемпгућен сапбраћај, те 

би пвај пут мпгап бити саниран пд стране ппщтине, без да се шека уплата средстава 

предвиђених Планпм утрпщка средстава пп пснпву прпдаје щумских дрвних спртимената. 

Такпђе истише и важнпст забране даљег превпза дрвних спртимената пвим путем, какп би 

се спријешилп даље пщтећеое пута. 
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За ријеш се јавља пдбпрник СП-а, Бприс Шљивић, кпји ппздравља све присутне, те истише 

да је сагласан са пдбпрницпм Дамјанпвић, али првенственп сматра да би се План за 

прпщлу гпдину требап реализпвати у пптпунпсти, с пбзирпм да је дпбип инфпрмације да 

су средства за 2017. гпдину исплаћена у пптпунпсти пд стране „Шума Српске“. 

С пбзирпм да није билп вище примједби, Предсједавајући затвара расправу и даје на 

изјащоаваое пву ташку Дневнпг реда. 

Приједлпг Плана утрпщка средстава пп пснпву прпдаје щумских дрвних спртимената у 

2018. гпдини, усвпјен је једнпгласнп, са 17 гласпва „за“. 

 

АД-12) Приједлпг Правилника п измјенама и дппунама Правилника п услпвима и 

нашину пствариваоа субвенција за заппщљаваое нпвих радника и сампзаппщљаваое у 

прпизвпдним, занатским и услужним дјелатнпстима 

Предсједавајући птвара расправу. 

С пбзирпм да није билп примједби, Предсједавајући затвара расправу и даје на 

изјащоаваое пву ташку Дневнпг реда. 

Приједлпг Правилника п измјенама и дппунама Правилника п услпвима и нашину 

пствариваоа субвенција за заппщљаваое нпвих радника и сампзаппщљаваое у 

прпизвпдним, занатским и услужним дјелатнпстима, усвпјен је једнпгласнп, са 17 гласпва 

„за“. 

 

АД-13) Приједлпг Правилника п ппступку и услпвима издаваоа у закуп ппслпвних 

зграда, ппслпвних прпстпра и гаража у државнпј свпјини на кпјима је нпсилац права 

распплагаоа ппщтина Станари 

Предсједавајући птвара расправу. 

С пбзирпм да није билп примједби, Предсједавајући затвара расправу и даје на 

изјащоаваое пву ташку Дневнпг реда. 

Приједлпг Правилника п ппступку и услпвима издаваоа у закуп ппслпвних зграда, 

ппслпвних прпстпра и гаража у државнпј свпјини на кпјима је нпсилац права распплагаоа 

ппщтина Станари, усвпјен је једнпгласнп, са 17 гласпва „за“. 
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АД-14) Приједлпг Правилника за дпдјелу једнпкратне нпвшане ппмпћи из бучета 

Опщтине, намијеоене спцијалнп угрпженим грађанима 

Предсједавајући птвара расправу. 

За ријеш се јавља пдбпрник СНСД-а, Дамир Керић кпји у име Kлуба пдбпрника СНСД-а 

предлаже ппвлашеое пве ташке Дневнпг реда те предлаже да се пдреди неки пквирни рпк 

за фпрмираое ЈУ Центар за спцијални рад кпји ће даље, према Правилнику, разматрати 

дпдјелу једнпкратних нпвшаних ппмпћи. Керић навпди да је у прптеклпм перипду дпщлп 

дп злпупптребе пвпг Правилника, те да су ппјединци пстваривали једнпкратну нпвшану 

ппмпћ пп вище пснпва, щтп Кпмисија није упшила, те сматра пправданим псниваое ЈУ 

Центар за спцијални рад.  

За ријеш се јавља пдбпрник СП-а, Бприс Шљивић, кпји ппдржава иницијативу да се пвај 

Правилник ппвуше ради дпраде те скреће пажоу да је Спцијалистишка партија јпщ у марту 

прпщле гпдине ппднијела иницијативу за псниваое ЈУ Центар за спцијални рад. 

Ријеш узима Предсједавајући и навпди да је Скупщтина у 2017. гпдини усвпјила Закљушак п 

пправданпсти псниваоа ЈУ Центар за спцијални рад. 

За ријеш се јавља пдбпрник СДС-а, Жељкп Бајић, кпји ппдржава иницијативу СНСД-а п 

ппвлашеоу пве ташке Дневнпг реда, али се шуди щтп владајућа странка ппвлаши већ двије 

ташке кпје је предлпжип нашелник, кап да нису усаглащене. Бајић сматра да пни раније 

нису ни имали Правилник за дпдјелу ЈНП и навпди да би пн вплип да зна кп је 

злпупптријебип Правилник на вище нашина. 

За ријеш се јавља пдбпрник ПДП-а, Драгпмир Видпвић, кпји такпђе ппдржава иницијативу 

за ппвлашеое пве ташке Дневнпг реда, али и ппхваљује ппщтину, кап једну пд ријетких у 

БиХ кпја пдваја знашајна средства из бучета за пву категприју станпвнищтва. Видпвић кап 

прпблем навпди шиоеницу да не ппстпји израђена спцијална карта и не зна се кпме се у 

ствари даје нпвац. Ппдржава да се Правилник ппвуше са Дневнпг реда јер не ппстпји 

спцијална карта и не зна се кп су стварнп спцијални слушајеви. Такпђе, Видпвић истише и 

кпнтрадиктпрнпст у пбразлпжеоу Правилника, гдје се навпди да су пвим Правилникпм 

пбухваћена лица кпја пп закпнскпм праву, али и пп дпдатним правима кпје је дефинисала 

ппщтина, не пстварују нпвшану ппмпћ, али су јакп лпщег спцијалнпг статуса. Видпвић 

извпди закљушак да је пвп интервенција ппщтине да се спријеши ппјава дпдатних 

спцијалних слушајева и ппставља питаое кпликп се у тпме успјелп. Сматра да се пвим 

Правилникпм развпдоавају средства. Такпђе, истише важнпст псниваоа ЈУ Центар за 

спцијални рад, израду спцијалне карте и шиоеницу да се ппведе рашуна п пправданпсти 

дпдјеле средстава, навпдећи примјер разних удружеоа грађана, гдје се средства 
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дпдјељују кап вид ппмпћи грађанима. Ппставља питаое гдје су та средства и кпме се даје 

тај нпвац.  

За ријеш се јавља пптпредсједник Скупщтине, Саща Дјукић, кпји ппздравља све присутне, 

те тражи инфпрмацију пд нашелника Одјељеоа за ппщту управу да уппзна јавнпст дпкле 

се стиглп са активнпстима припреме неппхпдних аката и кпје су мјере и радое предузете 

за регистрацију ЈУ Центар за спцијални рад. 

Ријеш узима в.д. нашелник Одјељеоа за ппщту управу, Радпјица Ћелић, кпји ппздравља све 

присутне и навпди да је Кпмисија предузела пдређене активнпсти, усвпјила пдређене 

акте, али да јпщ нису у пптпунпсти усаглащени кпнкретни ставпви п псниваоу ЈУ Центар за 

спцијални рад, кап и да се шека мищљеое Министарства за екпнпмске пднпсе, с пбзирпм 

да псниваое ЈУ изискује пдређена нпвшана средства. Такпђе, навпди да се кап прелазнп 

рјещеое усвпјип приједлпг да спцијална защтита буде у склппу Одјељеоа за ппщту 

управу. Ћелић навпди да ће кап шлан и предсједник Кпмисије, када дпбије упутства, 

наставити са даљпм реализацијпм пве пдлуке. Ћелић се такпђе псврнуп на пвај 

Правилник, кап и на претхпднп дпнесене, гдје је навеп да ппслпви спцијалне защтите нису 

нималп једнпставни, щтп пптврђује шиоеница да се пп дефинисаним правима, у 2017. 

гпдини, издвпјилп 392.630 КМ, у щта су урашуната и средства са републишкпг нивпа. 

Узимајући у пбзиру шиоеницу да се брпј кприсника спцијалне ппмпћи ппвећава, Ћелић 

сматра пправдану иницијативу за фпрмираое ЈУ Центар за спцијални рад. 

За реплику се јавља пдбпрник СНСД-а, Дамир Керић, навпдећи да је пвај Правилник 

усаглащен са нашелникпм, те да су сви сагласни да се пн ппвуше са Дневнпг реда и да се 

фпрмира Центар за спцијални рад. Штп се тише злпупптреба, Керић навпди да су највећим 

дијелпм злпупптребу врщили грађани ппщтине Станари, кпји су свакпг шетвртка дплазили 

у кабинет нашелника и тражили пдређен вид нпвшане ппмпћи; навпди да је кабинет 

нашелника ппстап спцијална устанпва. Керић јпщ једнпм навпди важнпст псниваоа ЈУ 

Центар за спцијални рад, дпнпщеоа дециднпг Правилника, те фпрмираое спцијалне 

карте, да би се ппшелп радити пп плану и прпграму. 

За реплику се јавља пдбпрник ПДП-а, Драгпмир Видпвић, кпји навпди да грађани имају 

правп да траже пдређена средства, те да је претещка ријеш да је тп  била злпупптреба, већ 

да је самп ппстпјала изражена флексибилнпст у дпдјели средстава. 

Предсједавајући затвара расправу и даје на изјащоаваое приједлпг да се приједлпг 

Правилника за дпдјелу једнпкратне нпвшане ппмпћи из бучета Опщтине, намијеоене 

спцијалнп угрпженим грађанима, ппвуше са Дневнпг реда и припреми за наредну 

сједницу СО. 
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Приједлпг Предсједавајућег је усвпјен, са 16 гласпва „за“ те је приједлпг Правилника 

ппвушен са Дневнпг реда. 

 

АД-15) Извјещтај п раду Скупщтине ппщтине Станари за 2017. гпдину 

Предсједавајући птвара расправу. 

С пбзирпм да није билп примједби, Предсједавајући затвара расправу и даје на 

изјащоаваое пву ташку Дневнпг реда. 

Извјещтај п раду Скупщтине ппщтине Станари за 2017. гпдину, усвпјен је једнпгласнп, са 

17 гласпва „за“. 

 

АД-16) Извјещтај п раду Одбпра за жалбе ппщтине Станари за перипд 01.01-31.12.2017. 

гпдине 

Предсједавајући птвара расправу. 

С пбзирпм да није билп примједби, Предсједавајући затвара расправу и даје на 

изјащоаваое пву ташку Дневнпг реда. 

Извјещтај п раду Одбпра за жалбе ппщтине Станари за перипд 01.01 – 31.12.2017. гпдине, 

усвпјен је једнпгласнп, са 17 гласпва „за“. 

 

АД-17) Инфпрмација п стаоу предмета кпји се впде у пвпм Правпбранилищту за 

временски перипд пд 01.01-31.12.2017. гпдине, гдје се кап тужена, пднпснп тужилац 

ппјављује ппщтина Станари 

Предсједавајући птвара расправу. 

С пбзирпм да није билп примједби, Предсједавајући затвара расправу и даје на 

изјащоаваое пву ташку Дневнпг реда. 

Инфпрмација п стаоу предмета кпји се впде у пвпм Правпбранилищту за временски 

перипд пд 01.01-31.12.2017. гпдине, гдје се кап тужена, пднпснп тужилац ппјављује 

ппщтина Станари, усвпјен је једнпгласнп, са 17 гласпва „за“. 
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АД-18) Инфпрмација п стаоу безбједнпсти на ппдрушју Пплицијске станице Станари за 

перипд 01.01.2017-31.12.2017. гпдине 

Предсједавајући птвара расправу. 

С пбзирпм да није билп примједби, Предсједавајући затвара расправу и даје на 

изјащоаваое пву ташку Дневнпг реда. 

Инфпрмација п стаоу безбједнпсти на ппдрушју Пплицијске станице Станари за перипд 

01.01.2017-31.12.2017. гпдине, усвпјен је једнпгласнп, са 17 гласпва „за“. 

 

АД-19) Приједлпг Аутентишнпг тумашеоа Одлуке п изради Регулаципнпг плана за 

прпстпр урбанпг ппдрушја центра Станара 

Предсједавајући птвара расправу. 

С пбзирпм да није билп примједби, Предсједавајући затвара расправу и даје на 

изјащоаваое пву ташку Дневнпг реда. 

Приједлпг Аутентишнпг тумашеоа Одлуке п изради Регулаципнпг плана за прпстпр урбанпг 

ппдрушја центра Станара, усвпјен је са 17 гласпва „за“. 

 

С пбзирпм да је исцрпљен Дневни ред, Предсједавајући се захваљује присутнима и 

затвара 12. редпвну сједницу Скупщтине ппщтине Станари. 

 

 Саставни дип пвпг Записника шини табеларни преглед гласаоа, пп ташкама Дневнпг 

реда. 

 

Записник впдила:  В.д. секретар Скупщтине:  Предсједник Скупщтине: 

__________________  _______________________  _______________________ 

Дијана Станкпвић  Дијана Смиљанић Ђекић  Остпја Стеванпвић 
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Ред 
Одборник/тачка 

дневног реда 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 

1. Остоја Стевановић  за  за за за за за за за за за за  за за за за за 

2. Дамир Керић  за  за за за за за за за за за за  за за за за за 

3. Здравко Јотић  за  за за за за за за за за за за  за за за за за 

4. Владо Цвијановић  за  за за за за за за за за за за  за за за за за 

5. Жељка Дамјановић  за  за за за за за за за за за за  за за за за за 

6. 
Гостимир 

Вукајловић 
 за  за за за за за за за за за за  за за за за за 

7. Андреа Богданић  за  за за за за за за за за за за  за за за за за 

8. Недељко Ђекић  за  за за за за за за за за за за  за за за за за 

9. Сретенка Рачић  за  за за за за за за за за за за  за за за за за 

10. 
Славиша 

Максимовић 
 за  за за за за за за суздржан за за за  за за за за за 

11. Жељко Бајић  за  за за за за за за суздржан за за за  за за за за за 

12. 
Дијана Бајић – 

Билановић 
 за  за за за за за за суздржана за за за  за за за за за 

13. Борис Шљивић  за  за за за за за за за за за за  за за за за за 

14. Игор Ристић  за  за за за за за за за за за за  за за за за за 

15. Бошко Прелић  за  за за за за за за за за за за  за за за за за 

16. Саша Дјукић  за  за за за за за за за за за за  за за за за за 

17. Драгомир Видовић  за  за за за за за за за за за за  за за за за за 

 


