
95.

	 На	основу	члана	37.	Статута	општине	Станари	
(„Службени	 гласник	 општине	 Станари“,	 број:	 5/17)	
и	 члана	 3,	 став	 5,	 а	 у	 вези	 са	 чланом	 14.	 Одлуке	 о	
установљавању,	 критеријумима	 и	 поступку	 додјеле	
општинских	признања	и	награда	 („Службени	 гласник	
општине	 Станари“,	 број:	 5/15	 и	 5/17),	 Скупштина	
општине	Станари,	на	23.	 редовној	 сједници	одржаној	
23.08.2019.	године,	доноси

О Д Л У К У
о наградама и признањима

Члан	1.

	 Поводом	 9.	 септембра	 –	 Дана	 општине,	
у	 складу	 са	 одредбама	 чланова	 3.	 и	 14.	 Одлуке	 о	
установљавању,	 критеријумима	 и	 поступку	 додјеле	
општинских	признања	и	награда	те	закључка	Комисије	
за	награде	и	признања	општине	Станари,	додјељују	се:

I	Похвале	са	новчаном	наградом	од	500,00	КМ

	 -	 Удружењу	 за	 помоћ	 дјеци	 и	 омладини	 са	
потешкоћама	у	развоју	„Анђео“	Станари,	за	допринос	
у	 подизању	 свијести	 грађана	 локалне	 заједнице	 о	
проблематици	 дјеце	 и	 омладине	 са	 потешкоћама	 у	
развоју
	 -	 Ивани	 Стевановић,	 студенту	 медицинског	
факултета	из	Остружње	Доње	и
	 -	 Елени	 Пекељевић	 студенту	 филозофског	
факултета,	 смјер	 кинески	 и	 енглески	 језик	 и	
књижевност,	за	постигнуте	резултате	у	студирању.

II	Новчане	награде	од	300,00	КМ

	 -	 Огњену	 Бајићу,	 из	 Станара,	 за	 постигнуте	
резултате	у	области	спорта,
	 -	Сузану	Бојиновићу,	из	Јелањске,	за	постигнуте	
резултате	у	области	спорта.

Члан	2.

	 Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана,	 од	
дана	 објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Станари“.

Број:	01-020-59/19
Датум:	23.08.2019.	год.	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																														Остоја	Стевановић,	с.р

96.

	 На	основу	чланова	30.	и	39.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	 97/16),	 члана	 100.	 Закона	 о	 социјалној	 заштити	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	 број:	 37/12	
и	 90/16),	 члана	 12.	 Закона	 о	 систему	 јавних	 служби	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	 број:	 68/07,	
109/12	и	44/16)	те	чланова	23.	и	37.	Статута	општине	
Станари	(„Службени	гласник	општине	Станари“,	број:	
5/17)	 Скупштина	 општине	 Станари,	 на	 23.	 редовној	
сједници,	одржаној	23.08.2019.	године,	донoси

О Д Л У К У
о оснивању Јавне установе Центар за социјални 

рад Станари

Члан	1.

	 Оснива	се	Јавна	установа	Центар	за	социјални	
рад	 Станари	 (у	 даљем	 тексту:	 Центар),	 као	 установа	
социјалне	 заштите	 са	 јавним	овлаштењима	у	 области	
социјалне	 и	 дјечије	 заштите,	 породичне	 заштите	 и	
старатељства,	 извршења	 васпитних	 мјера	 и	 мјера	
заштитног	 надзора,	 те	 установа	 за	 обављање	 услуга	
социјалног	 и	 другог	 стручног	 рада	 и	 других	 послова	
утврђених	законом	и	другим	прописима.

I.	НАЗИВ	ОСНИВАЧА	УСТАНОВЕ

Члан	2.

	 Оснивач	 установе	 из	 члана	 1.	 ове	 Одлуке	 је	
Општина	Станари,	ЈИБ:	4403845960005.

II.	НАЗИВ	И	СЈЕДИШТЕ	УСТАНОВЕ

Члан	3.

(1)	 Назив	 установе	 из	 члана	 1.	 ове	 Одлуке	 је	 Јавна	
установа	Центар	за	социјални	рад	Станари.
(2)	Скраћени	назив	Јавне	установе	Центар	за	социјални	
рад	Станари	је	ЈУ	Центар	за	социјални	рад	Станари.
(3)	Сједиште	Центра	је	у	Станарима,	Станари	бб.

Члан	4.

(1)	 Центар	 има	 својство	 правног	 лица	 које	 се	 стиче	
уписом	у	судски	регистар.
(2)	За	обавезе	Центра	одговара	оснивач	неограничено	
(потпуно).

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
О П Ш Т И Н Е  С ТА Н А Р И ЈЕЗИК 

СРПСКОГ НАРОДА

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

БРОЈ:5
СТАНАРИ

26. АВГУСТ 2019. 
ГОДИНЕ

ГОДИНА: V
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III.	ДЈЕЛАТНОСТ	УСТАНОВЕ

Члан	5.

	 Дјелатности	 Центра,	 а	 у	 складу	 са	 Уредбом	
о	 класификацији	 дјелатности	 Републике	 Српске	
(„Службени	гласник	Републике	Српске“,	број:	8/14)	су:
Шифра:	Опис:
	 88.10	Дјелатност	социјалног	рада	без	смјештаја	
за	старија	лица	и	лица	са
инвалидитетом
	 88.91	Дјелатност	дневне	бриге	о	дјеци
	 88.99	Остале	дјелатности	социјалног	рада	без	
смјештаја.
	 Поред	 дјелатности	 из	 претходног	 става	
Центар	 може,	 без	 уписа	 у	 регистар,	 да	 обавља	 и	
друге	 дјелатности	 које	 служе	 дјелатности	 уписаној	 у	
регистар,	које	се	уобичајено	обављају	уз	ту	дјелатност,	
у	мањем	обиму	или	повремено,	а	у	циљу	остваривања	
функције	за	коју	је	основана.

IV.	СРЕДСТВА	ЗА	ОСНИВАЊЕ	И	ПОЧЕТАК	
РАДА	УСТАНОВЕ	И	НАЧИН	ОБЕЗБЈЕЂИВАЊА	

СРЕДСТАВА

Члан	6.

	 (1)	 Износ	 средстава	 за	 оснивање	 Центра	 је	
1000,00	 КМ	 (словима:	 једнахиљада	 конвертибилних	
марака),	а	које	оснивач	уплаћује	у	цјелости.
	 (2)	 Средства	 за	 рад	Центра	 обезбјеђују	 се	 из	
буџета	 општине	 Станари,	 буџета	 Републике	 Српске,	
као	и	из	других	извора,	у	складу	са	законом.

V.	ПРАВА	И	ОБАВЕЗЕ	ОСНИВАЧА	У	ПОГЛЕДУ	
ОБАВЉАЊА	ДЈЕЛАТНОСТИ

Члан	7.

	 У	 циљу	 обављања	 дјелатности	 због	 којих	 је	
Центар	основан	оснивач,	у	складу	са	законом:
-	обезбјеђује	средства	и	прописане	услове	за	оснивање,	
почетак	рада	и	рад	установе,
-	врши	благовремено	именовање	и	разрјешење	органа	
управљања	установе,
-	 даје	 сагласност	 на	 годишњи	 програм	 рада	 и	
финансијски	план	установе,
-	разматра	и	усваја	годишњи	извјештај	о	пословању	и	
годишњи	обрачун,
-	даје	сагласност	на	статут	установе,
-	даје	сагласност	на	акт	о	организацији	и	систематизацији	
радних	мјеста.

VI.	МЕЂУСОБНА	ПРАВА	И	ОБАВЕЗЕ	УСТАНОВЕ	
И	ОСНИВАЧА

Члан	8.

	 Установа	 је	 обавезна	 да	 послове	 и	 своје	
надлежности	врши	благовремено,	квалитетно	и	према	
правилима	 струке,	 као	 и	 у	 складу	 са	 законом	 и	 на	
начин	који	ће	задовољити	потребе	и	интересе	грађана	
из	 области	 социјалне	 заштите	 и	 подручја	 за	 које	 је	
основана.
	 Установа	 не	 може	 без	 одлуке	 оснивача	
обављати	 друге	 послове	 и	 мијењати	 дјелатности	
утврђене	овом	Одлуком.

	 Установа	ће	подносити	оснивачу	информације	
и	извјештаје	из	члана	7.	ове	Одлуке,	најмање	једанпут	
годишње,	или	према	захтјеву	оснивача.
Оснивач	 према	 установи	 има	 обавезе	 садржане	 у	
члановима	5,	6.	и	7.	ове	Одлуке.

VII.	ОРГАНИ	УСТАНОВЕ

Члан	9.

	 Органи	Центра	су:
-	Директор,
-	Управни	одбор.

Члан	10.

	 Директора	 Центра	 именује	 и	 разрјешава	
оснивач	 на	 период	 од	 4	 (четири)	 године,	 на	 основу	
јавног	конкурса	у	складу	са	законом.

Члан	11.

	 Чланове	управног	одбора	именује	и	разрјешава	
оснивач	 на	 период	 од	 4	 (четири)	 године,	 у	 складу	 са	
законом.

Члан	12.

	 Надлежност,	 услови	 и	 поступак	 именовања	
и	 разрешења	 органа	Центра,	 њихова	 права	 и	 обавезе	
ближе	ће	се	регулисати	Статутом	Центра.

Члан	13.

	 До	 избора	 органа	 управљања	 оснивач	 ће	
посебном	 одлуком	 именовати	 вршиоце	 дужности	
директора,	предсједника	и	чланова	управног	одбора.

VIII.	РОК	ЗА	ДОНОШЕЊЕ	СТАТУТА

Члан14.

	 ЈУ	Центар	за	социјални	рад	Станари	дужна	је	
да	изради	свој	Статут	у	складу	са	одредбама	ове	Одлуке	
у	року	од	90	дана,	од	дана	регистрације	код	надлежног	
суда.

Члан	15.

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	8	(осмог)	дана,	од	
дана	 обљављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Станари“.

Број:	01-020-60/19
Датум:	23.08.2019.	год.	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																																Остоја	Стевановић,	с.р.
97.
	 На	основу	чланова	10.	и	40.	Закона	о	уређењу	
простора	 и	 грађењу	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	број:	40/13,	106/15	и	3/16)	и	чланова	17.	и	37.	
став	2.	тачка	8.	Статута	општине	Станари	(„Службени	
гласник	 општине	 Станари“,	 број	 5/17),	 Скупштина	
општине	Станари,	на	23.	редовној	сједници,	одржаној	
23.08.2019.	године,	доноси

О Д Л У К У
о приступању изради Регулационог плана 
експлoатационих поља „ЕФТ- Рудник и 

Термоелектрана Станари“

Члан	1.

	 Приступа	се	изради	Регулационог	плана	експлo-
атационих	 поља	 „ЕФТ-	 Рудник	 и	 Термоелектрана	
Станари“	(у	даљем	тексту:	План).
	 Простор	 који	 је	 обухваћен	 Планом	 приказан	
је	 на	 карти	 у	 размјери	 1:10000,	 која	 је	 саставни	 дио	
ове	Одлуке,	 а	 односи	се	на	простор	 експлoатационих	
поља	 „ЕФТ-	 Рудник	 и	 Термоелектрана	 Станари“	 и	
захвата	 дијелове	 катастарских	 општина:	 Рашковци,	
Драгаловци,	 Остружња	 Доња,	 Остружња	 Горња,	
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Церовица,	Цвртковци,	Јелањска	и	Станари.
Укупна	површина	коју	ће	обухватити	План	износи	3176	
hа.

Члан	2.

	 Временски	период	за	који	ће	се	План	донијети	
је	период	од	10	година.

Члан	3.

	 За	 израду	 Плана,	 дефинишу	 се	 сљедеће	
смјернице:
	 -	План	израдити	у	складу	са	одредбама	Закона	
о	 уређењу	 простора	 и	 грађењу	 („Службени	 гласник	
Републике	Српске“,	број:	40/13,	106/15	и	3/16),	Закона	
о	 рударству	 („Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	62/18),	Закона	о	концесијама	(„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број:	59/13),	Правилника	о	начину	
израде,	садржају	и	формирању	докумената	просторног	
уређења	(„Службени	гласник	Републике	Српске“,	број:	
69/13),	Правилника	о	општим	правилима	урбанистичке	
регулације	 и	 парцелације	 („Службени	 гласник	
Републике	Српске“,	број:	115/13)	те	другим	прописима	
из	 посебних	 области,	 релевантних	 за	 планирање	 и	
уређење	 простора	 (саобраћај,	 снабдијевање	 водом	 и	
енергијом,	 телекомуникације,	 заштита	 од	 природних	
непогода	 и	 техничких	 инцидената,	 заштита	 ваздуха,	
воде,	 тла,	 природних	 вриједности,	 културних	 добара,	
пољопривредног	 и	 шумског	 земљишта,	 и	 других	
елемената	животне	средине	и	др.).
	 -	Приликом	израде	Плана,	потребно	је	водити	
рачуна	 о	 јавном	 интересу	 и	 општим	 и	 посебним	
циљевима	просторног	развоја.
	 -	С	обзиром	да	 је	 компанија	 „ЕФТ-	Рудник	и	
Термоелектрана	 Станари“	 д.о.о.	 Станари	 у	 својству	
концесионара	 на	 цијелом	 обухвату	 израде	 Плана,	
потребно	је	планско	рјешење	усагласити	са	пројектном	
документацијом	 и	 планираним	 рударским	 радовима	
(положај,	 површина	 копова,	 одлагалиште,	 коридора	
за	 транспортере...).	 Намјена	 земљишта,	 положај	
насеља,	 положаји	 планираних	 инфраструктурних	
система	 (саобраћај,	 водоснабдијевање,	 канализација,	
електроенергетика,	телекомуникације),	такође	треба	да	
буду	 усклађени	 са	 положајем	 и	 динамиком	 извођења	
рударских	радова.
	 -	Код	израде	планског	рјешења,	усаглашавање	
са	 новонасталим	 потребама	 за	 одређене	 дијелове	
обухвата	у	погледу	изградње	пословних	и	привредних	
објеката,	 објеката	 јавне	 намјене,	 објеката	 за	 потребе	
саобраћаја	 и	 инфраструктуре	 свих	 врста,	 те	 изнаћи	
одговарајуће	рјешење	и	технологије.
	 -	Планом	 је	потребно	резервисати	простор	за	
објекте	привредне	и	индустријске	намјене;	све	садржаје	
лоцирати	 тако	 да	 чине	 јединствену	 и	 функционалну	
цјелину.
	 -	 Носилац	 израде	 обавезан	 је	 обезбиједити	
усаглашеност	 Плана	 у	 току	 његове	 израде,	 са	
документом	 просторног	 уређења	 ширег	 подручја,	
односно	 да	 је	 у	 сагласности	 са	 важећим	 планским	
документом	 најближег	 претходног	 нивоа,	 као	 и	
програмским	елементима	који	му	буду	достављени	од	
стране	носиоца	припреме.

Члан	4.

	 Преднацрт	 Плана	 биће	 израђен	 у	 року	 од	
120	 дана,	 од	 закључења	 уговора	 о	 изради	 Плана	 и	
достављања	 свих	 докумената	 потребних	 за	 израду	
Плана.
	 Носилац	припреме	Плана	разматра	преднацрт	
Плана	на	стручној	расправи,	а	прије	утврђивања	нацрта	
Плана.
	 Скупштина	 општине	 на	 приједлог	 носиоца	
припреме	 Плана,	 утврђује	 нацрт	 Плана	 и	 мјесто,	

вријеме	и	начин	његовог	излагања	на	јавни	увид.
Нацрт	плана	биће	стављен	на	јавни	увид	у	трајању	од	
30	дана,	у	просторијама	носиоца	припреме	и	носиоца	
израде	Плана.
	 О	мјесту,	 времену	 и	 начину	 излагања	 нацрта	
Плана	 на	 јавни	 увид	 јавност	 ће	 бити	 обавијештена	
огласом,	у	најмање	два	средства	јавног	информисања,	
осам	(8)	дана	прије	почетка	јавног	увида	и	15	дана	од	
почетка	излагања	нацрта	на	јавни	увид.
	 Носилац	 израде	 обавезан	 је	 да	 размотри	 све	
примједбе,	приједлоге	и	мишљења	који	су	достављени	
током	 јавног	 увида	 и	 да,	 прије	 утврђивања	 Плана,	 о	
њима	заузме	свој	став	који,	у	писаној	форми,	доставља	
носиоцу	припреме	Плана	и	лицима	која	су	доставила	
своје	приједлоге,	примједбе	и	мишљења.
	 Став	 носиоца	 израде	 Плана	 о	 примједбама,	
приједлозима	 и	 мишљењима	 разматра	 се	 на	 јавној	
расправи.	 У	 складу	 са	 закључцима	 утврђеним	 на	
јавној	расправи,	одржаној	у	складу	са	одредбама	члана	
48.	 Закона	 о	 уређењу	 простора	 и	 грађењу,	 носилац	
припреме	 Плана	 и	 начелник	 општине	 утврдиће	
приједлог	Плана	и	доставити	га	Скупштини	општине	
на	усвајање.
	 Носилац	 припреме	 и	 начелник	 општине	 ће	
у	 року	 од	 30	 дана	 од	 дана	 одржавања	 јавне	 расправе	
утврдити	приједлог	плана.

Члан	5.

	 Садржај	 Плана	 начелно	 је	 одређен	 чланом	
35.	Закона	о	уређењу	простора	и	грађењу	(„Службени	
гласник	 Републике	 Српске“,	 број:	 40/13,	 106/15	 и	
3/16),	 а	 детаљније	 одредбама	 Правилника	 о	 начину	
израде,	садржају	и	формирању	документа	просторног	
уређења	–	чланови	од	144.	до	154.	(„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број:	69/13).

Члан	6.

	 Средства	 за	 израду	 Плана	 и	 трошкове	 у	
поступку	његовог	доношења	обезбиједиће	заједнички,	
по	 основу	 међусобног	 споразума,	 општина	 Станари	
и	 „ЕФТ	 Рудник	 и	 Термоелектрана	 Станари“	 д.о.о.	
Станари.
	 Општина	 Станари	 средстава	 ће	 обезбједити	
из	буџета	општине,	а	„ЕФТ	Рудник	и	Термоелектрана	
Станари“	д.о.о.	Станари	из	властитих	средстава.

Члан	7.

	 Носилац	припреме	Плана	је	Општинска	управа	
Станари,	 Одјељење	 за	 просторно	 уређење,	 стамбено-
комуналне	послове	и	екологију.
У	складу	са	Законом	о	јавним	набавкама	БиХ	изабраће	
се	носилац	израде	Плана.

Члан	8.

	 Овом	Одлуком	ставља	се	 ван	 снаге	Одлука	о	
приступању	 изради	 измјене	 и	 допуне	 Регулационог	
плана	експлоатационих	поља	Рудника	„Станари“,	број:	
01-020-60/18	од	25.10.2018.	године.

Члан	9.

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	осмог	(8)	дана,	од	
дана	 објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Станари“.

Број:	01-020-61/19	
Датум:	23.08.2019.	год.	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																															Остоја	Стевановић,	с.р.
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98.
	 На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	 локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
бр.	 97/16)	 и	 члана	 37.	 Статута	 општине	 Станари	
(„Службени	 гласник	 општине	 Станари“,	 бр.	 5/17),	
Скупштина	општине	Станари,	на	23.	редовној	сједници,	
одржаној	23.08.2019.	године,	доноси

П Р А В И Л Н И К
о критеријумима за додјелу студентских и ђачких 

стипендија

Члан	1.

	 Овим	Правилником	утврђују	се	услови	и	начин	
додјељивања	студентских	стипендија	студентима	првог	
и	 другог	 циклуса	 студија,	 као	 и	 ученицима	 средњих	
школа.	 Обим	 средстава	 за	 ову	 намјену	 дефинисан	 је	
буџетом	општине	Станари.

СТИПЕНДИРАЊЕ	СТУДЕНАТА

Члан	2.

	 Редовним	 студентима	 високошколских	
установа	могу	се	додијелити	сљедеће	врсте	стипендија:
	 1.	 Стипендије	 редовним	 студентима	 по	 први	
пут	уписаним	у	прву	годину	студија,
	 2.	 Стипендије	 редовним	 студентима	 по	 први	
пут	уписаним	у	другу	и	више	године	студија	на	првом	
циклусу	студија,
	 3.	 Стипендије	 редовним	 студентима	 по	 први	
пут	уписаним	у	прву	и	више	године	студија	на	првом	
циклусу	 студија,	 ако	 су	 дјеца	 погинулих	 и	 несталих	
бораца,	 цивилних	 жртава	 рата,	 инвалида	 рата,	 дјеца	
без	оба	родитеља,	дјеца	са	утврђеним	инвалидитетом	и	
дјеца	из	социјално	угрожених	породица,
	 4.	Апсолвентима.

Члан	3.

	 За	 додјелу	 стипендије	 из	 претходног	 члана	
могу	 конкурисати	 студенти	 који	 испуњавају	 сљедеће	
услове:
−	да	имају	пребивалиште	на	подручју	општине	Станари	
у	непрекидном	трајању	дужем	од	3	године,
−	да	студенти	завршне	(апсолвентске)	године	у	моменту	
подношења	 захтјева	 нису	 старији	 од	 25	 година,	 осим	
студената	студија	који	трају	пет	или	шест	година,	који	
не	могу	бити	старији	од	28	година	живота,
−	да	први	пут	уписују	одређену	годину	студија,
−	 да	 не	 примају	 стипендију	 из	 других	 јавних	 извора	
стипендирања,
−	да	нису	у	сталном	радном	односу.

Члан	4.

	 Висине	стипендија	утврђују	се	према	сљедећим	
критеријумима:

	 1.	За	студенте	високошколских	установа,	које	
се	финансирају	из	буџета	Републике:
−	за	студенте	друге	и	виших	година	студија:
−	просјек	оцјена	9,01	–	10,00	-------------------	200,00	КМ
−	просјек	оцјена	8,01	–	9,00	---------------------	170,00	КМ
−	просјек	оцјена	7,01	–	8,00	---------------------	140,00	КМ
−	 студенти,	 који	 су	 први	 пут	 уписали	 прву	 годину	
студија	----------------------------------------------	140,00	КМ
−	апсолвентима	до	завршетка	студија,	а	најдуже	до	31.	
марта	наредне	године,
−	 студентима	 по	 први	 пут	 уписаним	 на	 прву	 и	 више	
године	 студија,	 ако	 су	 дјеца	 погинулих	 и	 несталих	
бораца,	 цивилних	 жртава	 рата,	 инвалида	 рата,	 дјеца	
без	 оба	родитеља,	 дјеца	 са	утврђеним	инвалидитетом	

и	 дјеца	 из	 социјално	 угрожених	 породица,	 висина	
стипендије	се	увећава	за	10%.
	 2.	За	студенте	високошколских	установа,	које	
се	не	финансирају	из	буџета	Републике:
−	за	студенте	друге	и	виших	година	студија:
−	просјек	оцјена	9,01	–	10,00	-------------------	120,00	КМ
−	просјек	оцјена	8,01	–	9,00	---------------------	100,00	КМ
−	 студенти	 који	 су	 први	 пут	 уписали	 прву	 годину	
студија	------------------------------------------------	80,00	КМ
−	 студентима	 по	 први	 пут	 уписаним	 на	 прву	 и	 више	
године	 студија,	 ако	 су	 дјеца	 погинулих	 и	 несталих	
бораца,	 цивилних	 жртава	 рата,	 инвалида	 рата,	 дјеца	
без	 оба	родитеља,	 дјеца	 са	утврђеним	инвалидитетом	
и	 дјеца	 из	 социјално	 угрожених	 породица,	 висина	
стипендије	се	увећава	за	10%.

Члан	5.

	 Преостали	 износ	 средстава	 распоређује	 се	
линеарно	 на	 све	 студенте	 (став	 1.	 и	 2.	 претходног	
члана)	 који	 су	 благовремено	 доставили	 сву	 потребну	
документацију	за	пријаву	на	конкурс,	при	чему	износ	
стипендије	не	може	прелазити	80,00	КМ.

СТИПЕНДИРАЊЕ	УЧЕНИКА	СРЕДЊИХ	ШКОЛА

Члан	6.

	 Ученици	 средњих	 школа	 могу	 конкурисати	
за	 додјелу	 стипендије	 уколико	 испуњавају	 сљедеће	
услове:
-	 да	 оба	 родитеља	 имају	 пребивалиште	 на	 подручју	
општине	 Станари,	 осим	 ако	 су	 родитељи	 разведени-
тада	је	довољно	пребивалиште	једног	родитеља,
−	да	први	пут	уписују	одређену	школску	годину,
−	 да	 не	 примају	 стипендију	 из	 других	 јавних	 извора	
стипендирања.

Члан	7.

	 Стипендије	 за	 ученике	 средњих	 школа	
додјељују	 се	 на	 сљедећи	 начин	 и	 према	 сљедећим	
критеријумима:
−	свим	редовним	ученицима	средњих	школа	додијелиће	
се	 стипендија	 у	 вриједности	 трошкова	 превоза	 на	
начин	 да	 се,	 на	 основу	 достављене	 цијене	 од	 стране	
превозника,	 трошкови	 превоза	 уплаћују	 на	 текући	
рачун	родитеља,
−	 ученицима	 који	 станују	 у	 ђачким	 домовима	 или	
приватном	 смјештају	 додијелиће	 се	 стипендија	 у	
висини	 станарине	 у	 ђачком	 дому.	 Ученицима	 који	
станују	у	ђачком	дому	уплата	ће	се,	такође,	вршити	на	
текући	рачун	родитеља,	као	и	ученицима	који	станују	у	
приватном	смјештају.

ЗАЈЕДНИЧКЕ	ОДРЕДБЕ

Члан	8.

	 Додјела	стипендија	се	врши	на	основу	 јавног	
конкурса	којег	расписује	начелник	општине.
	 Конкурс	се	објављује	на	интернет	страници	и	
огласној	табли	општине	Станари.

Члан	9.

	 Начелник	општине	именује	трочлану	Комисију	
за	 додјелу	 стипендија.	 Комисија	 разматра	 приспјеле	
пријаве,	 утврђује	 испуњеност	 услова	 конкурса	 и	 на	
основу	 критеријума	 утврђује	 прелиминарну	 листу,	
односно	 приједлог	 за	 додјелу	 стипендија	 који	 се	
објављује	на	огласној	табли	општине.
	 У	 року	 осам	 дана,	 од	 дана	 објављивања	
прелиминарне	листе,	незадовољни	подносиоци	пријава	
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имају	право	приговора	Комисији	за	додјелу	стипендија.

Члан	10.

	 Након	 размотрених	 приговора,	 формира	 се	
коначна	 листа	 и	 начелник	 општине	 доноси	Одлуку	 о	
додјели	стипендија,	која	је	коначна.
	 Надлежно	Одјељење	прати	евентуалне	измјене	
које	се	тичу	промјена	у	статусу	студената	и	ученика	и,	
у	 складу	 с	 тим,	 сваки	мјесец	Одсјеку	 за	финансије	 и	
буџет	доставља	спискове	корисника	најкасније	3	дана	
од	почетка	мјесеца,	за	текући	мјесец.

Члан	11.

	 Начелник	 општине	 може	 својом	 одлуком,	 у	
зависности	од	расположивих	средстава,	а	на	приједлог	
Комисије,	додијелити	посебну	стипендију,	награду	или	
помоћ	 у	 једнократном	 износу	 студенту	 или	 ученику	
уколико	је	испуњен	један	од	сљедећих	услова:
−	 за	 постигнуте	 изузетне	 резултате	 током	 студија	
(просјек	оцјена	изнад	9,00	у	задње	двије	године	студија),
−	ако	у	породици	има	три	студента,
−	 за	 одличан	 успјех	 ученицима	 средњих	 школа	 и	
остварене	резултате	у	ваннаставним	активностима,
−	у	другим	оправданим	случајевима	о	чему,	на	основу	
приједлога	 Комисије,	 о	 оправданости	 захтјева	 или	
приједлога,	одлучује	начелник	општине.

Члан	12.

	 Студентима	 високошколских	 установа	
стипендија	 се	 исплаћује	 мјесечно,	 за	 девет	 мјесеци	
у	 току	 године,	 од	 октобра	 до	 јуна	 сљедеће	 године,	 а	
апсолвентима	у	складу	са	чланом	4.	Правилника.
	 Ученицима	 средњих	 школа	 стипендија	 се	
исплаћује	 од	 септембра	 до	 краја	 школске	 године.	 За	
мјесеце	са	зимским	и	прољећним	распустом	уплаћује	
се	износ	средстава	пропорционалан	броју	радних	дана,	
у	 складу	 са	 Правилником	 о	 школском	 календару.	 За	
ученике	који	користе	смјештај	у	ђачком	дому,	уплаћује	
се	износ	средстава	у	складу	са	цјеновником	за	текући	
мјесец,	достављеним	од	стране	ђачког	дома.

Члан	13.

	 Права	 и	 обавезе	 између	 даваоца	 и	 корисника	
стипендије	 регулишу	 се	 посебним	 уговором	 који	 се	
закључује	 између	 корисника	 стипендије,	 односно	
законског	заступника	уколико	је	корисник	малољетан	и	
општине	Станари	коју	заступа	начелник	општине.
	 Корисник	 стипендије	 који	 је	 дао	 лажне	
податке,	 или	 је	 на	 било	 који	 други	 начин	 извршио	
повреду	 одредаба	 Правилника	 и	 потписаног	 уговора,	
обавезан	 је	 вратити	 цјелокупан	 износ	 стипендије	 за	
текућу	школску/академску	годину,	те	трајно	губи	право	
на	додјелу	стипендије.

Члан	14.

	 Евиденцију	 корисника	 стипендије	 води	
Одјељење	за	привреду	и	финансије,	Одсјек	за	привреду,	
пољопривреду,	 друштвене	 дјелатности	 и	 локални	
економски	развој.

Члан	15.

	 Овај	 Правилник	 ступа	 на	 снагу	 дан	 након	
објаве	у	„Службеном	гласнику	општине	Станари“.

	 Даном	 доношења	 овог	 Правилника,	 престаје	
да	 важи	 Правилник	 о	 критеријумима	 за	 додјелу	
студентских	и	ђачких	стипендија	(„Службени	гласник	
општине	Станари“,	број:	5/15,	5/16	и	8/16).

Број:	01-020-62/19
Датум:	23.08.2019.	год.

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																															Остоја	Стевановић,	с.р.

99.

	 На	 основу	 члана	 39.	 став	 2.	 тачка	 21.	 Закона	
о	локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	Републике	
Српске“,	број:	97/16),	члана	157.	Закона	о	службеницима	
и	 намјештeницима	 у	 органима	 локалне	 самуправе	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	 број:	 97/16)	
и	 члана	 37.	 Статута	 општине	 Станари	 („Службени	
гласник	 општине	 Станари“,	 број:	 5/17),	 Скупштина	
општине	Станари,	на	23.	редовној	сједници,	одржаној	
23.08.2019.	године,	доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Одбора за жалбе

	 1.	 Разрјешавају	 се	 дужности	 предсједник	 и	
члан	Одбора	за	жалбе:
-	Драженко	Лукић,	 предсједник,	 са	 даном	 19.07.2019.	
године.
-	 Далибор	 Дамјановић,	 члан,	 са	 даном	 15.07.2019.	
године.
	 2.	Ово	Рјешење	ступа	на	снагу	дан	након	објаве	
у	„Службеном	гласнику	општине	Станари“.

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е

	 Скупштина	 општине	 Станари	 је	 на	 сједници	
одржаној	 18.12.2015.	 године	 именовала	 Драженка	
Лукића	 за	 предсједника	 и	 Далибора	 Дамјановића	 за	
члана	 Одбора	 за	 жалбе	 општине	 Станари,	 Рјешењем	
број:	01-022-2170/15,	од	18.12.2015.	године.
Далибор	 Дамјановић,	 члан	 Одбора	 за	 жалбе	 поднио	
је	 15.07.2019.	 године	 неопозиву	 оставку	 из	 личних	
разлога	на	мјесто	члана	Одбора.
	 Драженко	Лукић	је	19.07.2019.	године	поднио	
оставку	 на	 мјесто	 предсједника	 и	 евентуалног	 члана	
Одбора	за	жалбе	у	писаној	форми	из	личних	разлога.
Чланом	157.	Закона	о	службеницима	и	намјештeницима	
у	 органима	 локалне	 самуправе	 („Службени	 гласник	
Републике	Српске“,	број:	97/16)	прописано	 је	у	којим	
случајевима	 престаје	 мандат	 члановима	 Одбора	 за	
жалбе	прије	истека	мандата.	Тако	је	у	тачки	2.	наведеног	
члана,	 прописано	 да	 мандат	 престаје	 и	 подношењем	
оставке	у	писменој	форми.
Комисија	 за	 избор	 и	 именовање	 одржала	 је	 сједницу	
15.08.2019.	 године	 на	 којој	 је	 разматрала	 поднесене	
оставке	и	утврдила	приједлог	Рјешења	који	је	достављен	
Скупштини	општине	на	разматрање	и	усвајање.
Скупштина	општине	Станари	разматрала	је	приједлог	
Рјешења	о	разрјешењу	предједника	и	члана	Одбора	за	
жалбе	назначених	у	диспозитиву	Рјешења,	на	сједници	
одржаној	15.08.2019.	године	и	у	складу	са	чланом	157.	
тачка	2.	 Закона	о	 службеницима	и	намјештеницима	у	
органима	 јединице	 локалне	 самоуправе	 („Службени	
гласник	 Републике	 Српске“,	 број:	 97/16)	 донијела	
Рјешење	као	у	диспозитиву.

	 УПУТСТВО	 О	 ПРАВНОМ	 СРЕДСТВУ:	 Ово	
Рјешење	је	коначно	и	против	њега	се	не	може	уложити	
жалба,	 али	 се	 може	 тужбом	 покренути	 управни	 спор	
пред	Окружним	судом	у	Добоју,	у	року	30	дана,	од	дана	
пријема	овог	Рјешења.

Број:	01-020-63/19
Датум:23.08.2019.	год.	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																														Остоја	Стевановић,	с.р.
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100.

	 На	основу	члана	37.	Статута	општине	Станари	
(„Службени	 гласник	 општине	 Станари“	 бр.	 5/17)	 и	
чланoвa	 152.	 и	 159.	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	
општине	 („Службени	 гласник	 општине	 Станари“,	
бр.	6/17),	 а	након	разматрања	Извјештаја	о	извршењу	
Програма	 рада	 Скупштине	 општине	 Станари	 и	 раду	
сталних	радних	тијела	за	првих	6	мјесеци	2019.	године,		
Скупштина	општине	Станари,	на	23.	редовној	сједници,	
одржаној	23.08.2019.	године,	доноси:	

З А К Љ У Ч А К 

1.	 Усваја	се	Извјештај	о	извршењу	Програма	рада	
Скупштине	 општине	Станари	 и	 раду	 сталних	 радних	
тијела	за	првих	6	мјесеци	2019.	године.
2.	 Овај	 Закључак	 ће	 се	 објавити	 у	 „Службеном	
гласнику	општине	Станари“.

Број:	01-020-64/19										 	 																											 	
Датум:	23.08.2019.	године

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
	 	 																	Остоја	Стевановић,	с.р.	
       
         
                    
101.

	 На	 основу	 члана	 43.	 став	 (2)	 алинеја	 а)	 и	 б)	
Закона	 о	 буџетском	 систему	 РС	 (‘’Службени	 гласник	
РС’’,	број:	121/12	и	52/14),	члана	59.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 РС	 (‘’Службени	 гласник	 РС’’,	 број:	
97/16)	 и	 чланова	 68.	 и	 89.	 Статута	 општине	 Станари	
(‘’Службени	 гласник	 општине	 Станари’’,	 број	 5/17),	
начелник	општине,	доноси:

О Д Л У К У
о додјели средстава за потребе КПД „Лазарица“ 

Станари

Члан	1.

	 Додјељују	 се	 средства	 Српском	 културно-
просвјетном	 друштву	 „Лазарица“	 Станари	 у	 износу	
од	1.000,00	KM,	а	на	основу	Захтјева,	број:	04-2/1-415-
74/19,	од	08.05.2019.	године.

Члан	2.

	 Средства	 ће	 бити	 исплаћена	 са	 потрошачке	
јединице	 0138150	 Одјељење	 за	 привреду,	 друштвене	
дјелатности	и	локални	економски	развој,	економски	код	
415	210:	„Текући	грантови	непрофитним	субјектима	у	
земљи“.

Члан	3.

	 Средства	 ће	 бити	 исплаћена	 на	 жиро-рачун	
Српског	 културно-просвјетног	 друштва	 „Лазарица“	
Станари,	број:	5553000021318625,	код	Нове	банке	а.д.	
Бања	Лука.

Члан	4.

	 О	извршењу	ове	Одлуке	задужује	се	Одјељење	
за	привреду	и	финансије,	Одсјек	за	финансије	и	буџет.

Члан	5.

	 Обавезује	 се	 КПД	 „Лазарица“	 Станари	 да	

оправда	трошење	додијељених	средстава	достављањем	
ваљаних	 доказа	 (рачуна)	 на	 увид	 у	 Одјељење	 за	
привреду	и	финансије,	Одсјек	за	финансије	и	буџет.

Члан	6.

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	даном	доношења.

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е

	 С	 обзиром	 на	 расположивост	 средстава,	 на	
позицији	„Текући	грантови	непрофитним	субјектима	у	
земљи“,	одлучено	је	као	у	диспозитиву.

Број:	04-2/1-415-74-1/19
Станари,	12.07.2019.	године

Достављено:
-	КПД	„Лазарица“	Станари,	
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	
-	а/а

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																												Душан	Панић
102.
	 На	 основу	 члана	 43.	 став	 (2)	 алинеја	 а)	 и	 б)	
Закона	 о	 буџетском	 систему	 РС	 (‘’Службени	 гласник	
РС’’,	број:	121/12	и	52/14),	члана	59.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 РС	 (‘’Службени	 гласник	 РС’’,	 број	
97/16),	 чланова	 68.	 и	 69.	 Статута	 општине	 Станари	
(‘’Службени	 гласник	 општине	 Станари’’,	 број	 5/17),	
начелник	општине,	доноси:

О Д Л У К У
о додјели средстава за потребе Организације 
породица погинулих и заробљених бораца и 

несталих цивила општине Станари

Члан	1.

	 Додјељују	се	средства	Организацији	породица	
погинулих	 и	 заробљених	 бораца	 и	 несталих	 цивила	
општине	Станари	у	износу	од	3.000,00	KM,	а	на	основу	
Захтјева,	број:	04-2/1-520-29/19,	од	15.07.2019.	године.

Члан	2.

	 Средства	 ће	 бити	 исплаћена	 са	 потрошачке	
јединице	 0138150	 Одјељење	 за	 привреду,	 друштвене	
дјелатности	 и	 локални	 економски	 развој,	 економски	
код	 415	 210:	 „Финансирање	 Организације	 породица	
погинулих	 и	 заробљених	 бораца	 и	 несталих	 цивила	
општине	Станари“.

Члан	3.

	 Средства	 ће	 бити	 исплаћена	 на	 жиро-рачун	
Организације	 породица	 погинулих	 и	 заробљених	
бораца	 и	 несталих	 цивила	 општине	 Станари	 број:	
5553000019873810,	код	Нове	банке	а.д.	Бања	Лука.

Члан	4.

	 О	извршењу	ове	Одлуке	задужује	се	Одјељење	
за	привреду	и	финансије,	Одсјек	за	финансије	и	буџет.
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Члан	5.

	 Обавезује	 се	 Организација	 породица	
погинулих	 и	 заробљених	 бораца	 и	 несталих	 цивила	
општине	 Станари	 да	 оправда	 трошење	 додијељених	
средстава	 достављањем	 ваљаних	 доказа	 (рачуна)	 на	
увид	у	Одјељење	 за	привреду	и	финансије,	Одсјек	 за	
финансије	и	буџет.

Члан	6.

Ова	Одлука	ступа	на	снагу	даном	доношења.

Број:	04-2/1-520-29-1/19
Станари,	06.08.2019.	године
Достављено:
-	именованом,	
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије
-	а/а

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																												Душан	Панић

103.

	 На	 основу	 члана	 43.	 став	 (2)	 алинеја	 а)	 и	 б)	
Закона	 о	 буџетском	 систему	 РС	 (‘’Службени	 гласник	
РС’’,	број:	121/12	и	52/14),	члана	59.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 РС	 (‘’Службени	 гласник	 РС’’,	 број	
97/16),	 чланова	 68.	 и	 69.	 Статута	 општине	 Станари	
(‘’Службени	 гласник	 општине	 Станари’’,	 број	 5/17),	
начелник	општине	доноси:

О Д Л У К У
о додјели средстава за потребе Удружења „Анђео“ 

Станари

Члан	1.

	 Додјељују	 се	 средства	 Удружењу	 за	 помоћ	
дјеци	 и	 омладини	 са	 потешкоћама	 у	 развоју	 „Анђео“	
Станари	у	износу	од	4.000,00	KM,	а	на	основу	Захтјева	
број:	04-2/1-415-116/19,	од	12.07.2019.	године.

Члан	2.

	 Средства	 ће	 бити	 исплаћена	 са	 потрошачке	
јединице	 0138150	 Одјељење	 за	 привреду,	 друштвене	
дјелатности	и	локални	економски	развој,	економски	код	
415	210:	„Грантови	непрофитним	субјектима	у	земљи“.

Члан	3.

	 Средства	 ће	 бити	 исплаћена	 на	 жиро-рачун	
Удружења	за	помоћ	дјеци	и	омладини	са	потешкоћама	у	
развоју	„Анђео“	Станари	број:	5553000036020139,	код	
Нове	банке	а.д.	Бања	Лука.

Члан	4.

	 О	извршењу	ове	Одлуке	задужује	се	Одјељење	
за	привреду	и	финансије,	Одсјек	за	финансије	и	буџет.

Члан	5.

	 Обавезује	 се	 Удружење	 за	 помоћ	 дјеци	 и	
омладини	са	потешкоћама	у	развоју	„Анђео“	Станари	да	
оправда	трошење	додијељених	средстава	достављањем	
ваљаних	 доказа	 (рачуна)	 на	 увид	 у	 Одјељење	 за	

привреду	и	финансије,	Одсјек	за	финансије	и	буџет.

Члан	6.

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	даном	доношења.

Број:	04-2/1-415-116-1/19
Станари,	06.08.2019.	године
Достављено:
-	Удружење	„Анђео“,	
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије,

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																													Душан	Панић

104.

	 На	 основу	 члана	 43.	 став	 (2)	 алинеја	 а)	 и	 б)	
Закона	 о	 буџетском	 систему	 РС	 (‘’Службени	 гласник	
РС’’,	број:	121/12	и	52/14),	члана	59.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 РС	 (‘’Службени	 гласник	 РС’’,	 број	
97/16)	 и	 чланова	 68.	 и	 89.	 Статута	 општине	 Станари	
(‘’Службени	 гласник	 општине	 Станари’’,	 број	 5/17),	
начелник	општине	доноси:

О Д Л У К У
о додјели средстава за потребе Општинске борачке 

организације Станари

Члан	1.

	 Додјељују	 се	 средства	 Општинској	 борачкој	
организацији	Станари	 у	 износу	 од	 2.500,00	KM,	 а	 на	
основу	Захтјева,	број:	04-2/1-415-105/19,	од	02.07.2019.	
године.

Члан	2.

	 Средства	 ће	 бити	 исплаћена	 са	 потрошачке	
јединице	 0138150	 Одјељење	 за	 привреду,	 друштвене	
дјелатности	 и	 локални	 економски	 развој,	 економски	
код	415	210:	„Општинска	борачка	организација“.

Члан	3.

	 Средства	 ће	 бити	 исплаћена	 на	 жиро-рачун	
Општинске	 борачке	 организације	 Станари	 број:	
5553000021587703,	код	Нове	банке	а.д.	Бања	Лука.

Члан	4.

	 О	извршењу	ове	Одлуке	задужује	се	Одјељење	
за	привреду	и	финансије,	Одсјек	за	финансије	и	буџет.

Члан	5.

	 Обавезује	се	Општинска	борачка	организација	
Станари	 да	 оправда	 трошење	 додијељених	 средстава	
достављањем	 ваљаних	 доказа	 (рачуна)	 на	 увид	 у	
Одјељење	за	привреду	и	финансије,	Одсјек	за	финансије	
и	буџет.

Члан	6.

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	даном	доношења.

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е

С	 обзиром	 на	 расположивост	 средстава,	 на	 позицији	
„Финансирање	 Општинске	 борачке	 организације	
Станари“,	одлучено	је	као	у	диспозитиву.

Број:	04-2/1-415-105-1/19
Станари,	06.08.2019.	године
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Достављено:
-	именованом,
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	
-	а/а

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																													Душан	Панић

105.

	 На	 основу	 члана	 43.	 став	 (2)	 алинеја	 а)	 и	 б)	
Закона	 о	 буџетском	 систему	 РС	 (‘’Службени	 гласник	
РС’’,	број:	121/12	и	52/14),	члана	59.	Закона	о	локалној	
самоуправи	РС	(‘’Службени	гласник	РС’’,	број	97/16)	
и	 члана	 68.	 Статута	 општине	 Станари	 (‘’Службени	
гласник	 општине	 Станари’’,	 број	 5/17),	 начелник	
општине,	доноси:

О Д Л У К У
о додјели буџетских средстава за потребе Клуба 

борилачких спортова ‘’РУДАР’’ Станари

Члан	1.

	 Додјељују	 се	 буџетска	 средства	 Клубу	
борилачких	 спортова	 ‘’РУДАР’’	 Станари	 у	 износу	
од	750,00	КМ,	 а	на	 основу	Захтјева,	 број:	 04-2/1-415-
118/19.	од	17.07.2019.	године.

Члан	2.

	 Наведена	 средства	 биће	 извршена	 са	
потрошачке	 јединице	0138150	Одјељење	 за	привреду,	
друштвене	 дјелатности	 и	 локални	 економски	 развој	
са	 позиције	 415	 200:	 „Текући	 грантови	 спортским	 и	
омладинским	организацијама	и	удружењима“.

Члан	3.

	 Средства	 ће	 бити	 исплаћена	 на	 жиро-рачун	
Клуба	 борилачких	 спортова	 ‘’РУДАР’’	Станари,	 број:	
555-3000010078750,	код	Нове	банке	а.д.	Бања	Лука.

Члан	4.

	 О	извршењу	ове	Одлуке	задужује	се	Одјељење	
за	привреду	и	финансије,	Одсјек	за	финансије	и	буџет.

Члан	5.

	 Обавезује	 се	 Клуб	 борилачких	 спортова	
‘’РУДАР’’	 Станари	 да	 оправда	 трошење	 додијељених	
средстава	 достављањем	 ваљаних	 доказа	 (рачуна)	 на	
увид	у	Одјељење	 за	привреду	и	финансије,	Одсјек	 за	
финансије	и	буџет.

Члан	6.

Ова	Одлука	ступа	на	снагу	даном	доношења.
Број:	04-2/1-415-118-1/19
Станари,	24.07.2019.	године
Достављено:
-	КБС	‘’РУДАР’’	Станари,	
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	
-	а/а.

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																														Душан	Панић

106.

	 На	 основу	 члана	 43.	 став	 (2)	 алинеја	 а)	 и	 б)	
Закона	 о	 буџетском	 систему	 РС	 (‘’Службени	 гласник	
РС’’,	број:	121/12	и	52/14),	члана	59.	Закона	о	локалној	

самоуправи	РС	(‘’Службени	гласник	РС’’,	број	97/16)	
и	 члана	 68.	 Статута	 општине	 Станари	 (‘’Службени	
гласник	 општине	 Станари’’,	 број	 5/17),	 начелник	
општине	доноси:

О Д Л У К У
о додјели средстава Удружењу савеза бораца НОР-а 

Станари

Члан	1.

	 Додјељују	се	средства	Удружењу	савеза	бораца	
НОР-а	Станари	у	износу	од	1.000,00	KM,	а	на	основу	
Захтјева,	број:	04-2/1-415-110/19,	од	09.07.2019.	године.

Члан	2.

	 Средства	 ће	 бити	 исплаћена	 са	 потрошачке	
јединице	 0138150	 Одјељење	 за	 привреду,	 друштвене	
дјелатности	 и	 локални	 економски	 развој,	 економски	
код	415	210:	„Финансирање	невладиних	организација“.

Члан	3.

	 Средства	 ће	 бити	 исплаћена	 на	 жиро-
рачун	 Удружења	 савеза	 бораца	 НОР-а	 Станари	 број:	
5553000028707503	код	Нове	банке	а.д.	Бања	Лука.

Члан	4.

	 О	извршењу	ове	Одлуке	задужује	се	Одјељење	
за	привреду	и	финансије,	Одсјек	за	финансије	и	буџет.

Члан	5.

	 Обавезује	 се	 Удружење	 савеза	 бораца	 НОР-а	
Станари	 да	 оправда	 трошење	 додјељених	 средстава	
достављањем	 ваљаних	 доказа	 (рачуна)	 на	 увид	 у	
Одјељење	за	привреду	и	финансије,	Одсјек	за	финансије	
и	буџет.

Члан	6.

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	даном	доношења.

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е

	 С	 обзиром	 на	 расположивост	 средстава,	 на	
позицији	 „Финансирање	 невладиних	 организација“,	
одлучено	је	као	у	диспозитиву.

Број:	04-2/1-415-110-1/19
Станари,	12.07.2019.	године
Достављено:
-	НОР	Станари,	
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	
-	а/а

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																													Душан	Панић

107.

	 На	 основу	 члана	 59.	 Закона	 о	 локалној	
самоуправи	РС	(‘’Службени	гласник	РС’’,	број	97/16),	
члана	 68.	 Статута	 општине	 Станари	 (‘’Службени	
гласник	 РС’’,	 број	 5/17),	 чланова	 2.	 и	 5.	 Закона	
о	 финансирању	 политичких	 странака	 из	 буџета	
Републике,	града	и	општине	(‘’Службени	гласник	РС’’,	
број	65/08),	 а	у	вези	са	Одлуком	о	начину	расподјеле	
финансијских	 средстава	 политичким	 странкама	 из	
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буџета	 општине	 Станари	 (‘’Службени	 гласник	 РС’’,	
број	5/15),	начелник	општине,	доноси:

О Д Л У К У
о додјели буџетских средстава OO ПДП Станари

Члан	1.

	 Додјељују	 се	 буџетска	 средства	 ОО	 ПДП	
Станари	у	износу	од	1.824,70	КМ,	а	на	основу	Захтјева,	
број:	04-2/1-415-109/19,	од	09.07.2019.	године.

Члан	2.

	 Горенаведена	 средства	 биће	 исплаћена	 са	
потрошачке	 јединице	0138150	Одјељење	 за	привреду,	
друштвене	 дјелатности	 и	 локални	 економски	 развој,	
са	 позиције	 415	 200:	 „Текући	 грантови	 политичким	
организацијама	и	удружењима“.

Члан	3.

	 Средства	 ће	 бити	 исплаћена	 на	 жиро	 рачун	
број:	5620990000062962	код	НЛБ	Развојне	банке.

Члан	4.

	 За	извршење	ове	Одлуке	задужује	се	Одјељење	
за	привреду	и	финансије,	Одсјек	за	финансије	и	буџет.

Члан	5.

Ова	Одлука	ступа	на	снагу	даном	доношења.
Број:	04-2/1-415-109-1/19
Станари	12.07.2019.	године
Достављено:
-	ОО	ПДП	Станари,	
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	
-	а/а.

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																													Душан	Панић
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	 На	 основу	 члана	 59.	 Закона	 о	 локалној	
самоуправи	РС	(‘’Службени	гласник	РС’’,	број	97/16),	
члана	 68.	 Статута	 општине	 Станари	 (‘’Службени	
гласник	 РС’’,	 број	 5/17),	 чланова	 2.	 и	 5.	 Закона	
о	 финансирању	 политичких	 странака	 из	 буџета	
Републике,	града	и	општине	(‘’Службени	гласник	РС’’,	
број	65/08),	 а	у	вези	са	Одлуком	о	начину	расподјеле	
финансијских	 средстава	 политичким	 странкама	 из	
буџета	 општине	 Станари	 (‘’Службени	 гласник	 РС’’,	
број	5/15),	начелник	општине,	доноси:

О Д Л У К У
о додјели буџетских средстава OO СП Станари

Члан	1.

	 Додјељују	 се	 буџетска	 средства	 ОО	 СП	
Станари	у	износу	од	2.889,40	КМ,	а	на	основу	Захтјева,	
број:	04-2/1-415-114/19,	од	11.07.2019.	године.

Члан	2.

	 Горенаведена	 средства	 биће	 исплаћена	 са	
потрошачке	 јединице	0138150	Одјељење	 за	привреду,	
друштвене	 дјелатности	 и	 локални	 економски	 развој,	
са	 позиције	 415	 200	 „Текући	 грантови	 политичким	
организацијама	и	удружењима“.

Члан	3.

	 Средства	 ће	 бити	 исплаћена	 на	 жиро-рачун	

број:	562-100-80000-402-34	код	НЛБ	Развојне	банке.

Члан	4.

	 За	извршење	ове	Одлуке	задужује	се	Одјељење	
за	привреду	и	финансије,	Одсјек	за	финансије	и	буџет.

Члан	5.

Ова	Одлука	ступа	на	снагу	даном	доношења.
Број:	04-2/1-415-114-1/19
Станари,	12.07.2019.	године
Достављено:
-	ОО	СП	Станари,	
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	
-	а/а.

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
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	 На	 основу	 члана	 43.	 став	 (2)	 алинеја	 а)	 и	 б)	
Закона	 о	 буџетском	 систему	 РС	 (‘’Службени	 гласник	
РС’’,	број:	121/12	и	52/14),	члана	59.	Закона	о	локалној	
самоуправи	РС	(‘’Службени	гласник	РС’’,	број	97/16)	
и	 члана	 68.	 Статута	 општине	 Станари	 (‘’Службени	
гласник	 општине	 Станари’’,	 број	 5/17),	 начелник	
општине,	доноси:

О Д Л У К У
о додјели средстава за потребе Ловачког удружења 

„Срндаћ“ Станари

Члан	1.

	 Додјељују	 се	 средства	 Ловачком	 удружењу	
„Срндаћ“	Станари	у	износу	од	5.000,00	KM,	а	на	основу	
Захтјева,	број:	04-2/1-415-119/19,	од	18.07.2019.	године.

Члан	2.

	 Средства	 ће	 бити	 исплаћена	 са	 потрошачке	
јединице	 0138150	 Одјељење	 за	 привреду,	 друштвене	
дјелатности	 и	 локални	 економски	 развој,	 економски	
код	415	210:	„Финансирање	невладиних	организација“.

Члан	3.

	 Средства	 ће	 бити	 исплаћена	 на	 жиро-
рачун	 Ловачког	 удружења	 „Срндаћ“	 Станари,	 број:	
5553000021635718	код	Нове	банке	а.д.	Бања	Лука.

Члан	4.

	 О	извршењу	ове	Одлуке	задужује	се	Одјељење	
за	привреду	и	финансије,	Одсјек	за	финансије	и	буџет.

Члан	5.

	 Обавезује	 се	 Ловачко	 удружење	 „Срндаћ“	
Станари	 да	 оправда	 трошење	 додијељених	 средстава	
достављањем	 ваљаних	 доказа	 (рачуна)	 на	 увид	 у	
Одјељење	за	привреду	и	финансије,	Одсјек	за	финансије	
и	буџет.

Члан	6.

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	даном	доношења.

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е

	 С	 обзиром	 на	 расположивост	 средстава,	 на	
позицији	 „Финансирање	 невладиних	 организација“,	
одлучено	је	као	у	диспозитиву.
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Број:	04-2/1-415-119.1/19
Станари,	06.08.2019.	године
Достављено:
-	ЛУ	„Срндаћ“	Станари,	НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	Душан	Панић
-	а/а

110.

	 На	 основу	 члана	 43.	 став	 (2)	 алинеја	 а)	 и	 б)	
Закона	 о	 буџетском	 систему	 РС	 (‘’Службени	 гласник	
РС’’,	број:	121/12	и	52/14),	члана	59.	Закона	о	локалној	
самоуправи	РС	(‘’Службени	гласник	РС’’,	број	97/16)	
и	 члана	 68.	 Статута	 општине	 Станари	 (‘’Службени	
гласник	 општине	 Станари’’,	 број	 5/17),	 начелник	
општине,	доноси:

О Д Л У К У
о додјели средстава за потребе ФК „БСК“ 

Бушлетић

Члан	1.

	 Додјељују	 се	 средства	 ФК	 „БСК“	 Бушлетић,	
за	 организовање	 меморијалног	 турнира	 у	 износу	 од	
1.000,00	 KM,	 а	 на	 основу	 Захтјева,	 број:	 04-2/1-421-
20/19,	од	18.07.2019.	године.

Члан	2.

	 Средства	 ће	 бити	 исплаћена	 са	 потрошачке	
јединице	 0138120-Начелник	 општине,	 економски	 код	
415	210:	„Финансирање	спортских	организација“.

Члан	3.

	 Средства	ће	бити	исплаћена	на	жиро-рачун	ФК	
„БСК“	Бушлетић,	број:	562-005-00000026-75	код	НЛБ	
Развојне	банке.

Члан	4.

	 О	извршењу	ове	Одлуке	задужује	се	Одјељење	
за	привреду	и	финансије,	Одсјек	за	финансије	и	буџет.

Члан	5.

	 Обавезује	се	ФК	„БСК“	Бушлетић	да	оправда	
трошење	додијељених	средстава	достављањем	ваљаних	
доказа	 (рачуна)	 на	 увид	 у	 Одјељење	 за	 привреду	 и	
финансије,	Одсјек	за	финансије	и	буџет.

Члан	6.

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	даном	доношења.

Број:	04-2/1-421-20-1/19
Станари,	22.07.2019.	године
Достављено:
-	ФК	„БСК“	Бушлетић
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	
-	а/а

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																												Душан	Панић

111.

	 На	 основу	 члана	 43.	 став	 (2)	 алинеја	 а)	 и	 б)	
Закона	 о	 буџетском	 систему	 РС	 (‘’Службени	 гласник	
РС’’,	број:	121/12	и	52/14),	члана	59.	Закона	о	локалној	
самоуправи	РС	(‘’Службени	гласник	РС’’,	број:	97/16)	
и	 члана	 68.	 Статута	 општине	 Станари	 (‘’Службени	
гласник	 општине	 Станари’’,	 број:	 5/17),	 начелник	

општине,	доноси:

О Д Л У К У
о додјели буџетских средстава за потребе СПЦО 

Церовица

Члан	1.

	 Додјељују	 се	 буџетска	 средства	 за	 Српску	
православну	црквену	 општину	Церовица	 у	 износу	 од	
2.069,00	 KM,	 а	 на	 основу	 Захтјева,	 број:	 04-2/1-415-
121/19	од	19.07.2019.	године.

Члан	2.

	 Наведена	 средства	 биће	 извршена	 са	
потрошачке	 јединице	0138150	Одјељење	 за	привреду,	
друштвене	дјелатности	и	локални	економски	развој	са	
позиције	415	200	„Текући	грантови	етичких	и	вјерских	
организација	и	националним	мањинама“.

Члан	3.

	 Средствима	ће	бити	плаћен	рачун	Жељко	Јосић,	
рачун	бр.	10,	на	жиро-рачун	број:	5553000021872398.

Члан	4.

	 О	извршењу	ове	Одлуке	задужује	се	Одјељење	
за	привреду	и	финансије,	Одсјек	за	финансије	и	буџет.

Члан	5.

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	даном	доношења.

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е

	 С	 обзиром	 на	 расположивост	 средстава,	
на	 позицији	 „Текући	 грантови	 етичких	 и	 вјерских	
организација	и	националних	мањина“,	одлучено	је	као	
у	диспозитиву.

Број:	04-2/1-415-121-1/19
Станари,	06.08.2019.	године
Достављено:
-	СПЦО	Церовица,	
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	
-	а/а.

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																												Душан	Панић
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112.

	 На	основу	чланова	60.	и	64.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	97/16	и	36/19),	члана	89.	Статута	општине	Станари	
(„Службени	 гласник	 општине	Станари“,	 број:	 5/17)	 и	
Посебног	колективног	уговора	за	запослене	у	области	
локалне	 самоуправе	 Републике	 Српске	 („Службени	
гласник	 Републике	 Српске“,	 број:	 20/17	 и	 85/18),	
начелник	општине	Станари,	доноси:

П Р А В И Л Н И К
о платама, накнадама и осталим личним 

примањима запослених у Општинској управи 
општине Станари

1.	ОПШТЕ	ОДРЕДБЕ

Члан	1.

	 Овим	Правилником	утврђују	се	коефицијенти	
за	 обрачун	 плата	 и	 начин	 обрачуна	 плата,	 накнада	 и	
других	 личних	 примања	 запослених	 у	 Општинској	
управи	општине	Станари.

Члан	2.

	 Одредбе	 овог	 Правилника	 односе	 се	 и	 на	
запослене	 у	 стручној	 служби	 Скупштине	 општине	
Станари,	 осим	 ако	 законом,	 Статутом	 и	 овим	
Правилником	није	другачије	одређено.

Члан	3.

	 Основ	 за	 обрачун	 плате	 чини	 цијена	 рада,	
као	 израз	 вриједности	 за	 најједноставнији	 рад	 и	
коефицијент	 за	 обрачун	 плате	 запосленог	 који	 се	
одређује	рјешењем	начелника	општине.
Цијену	 рада	 утврђује	 начелник	 општине	 посебним	
актом,	 у	 складу	 са	 расположивим	 финансијским	
средствима.
	 Цијена	 рада,	 из	 става	 2.	 овог	 члана,	 не	може	
бити	нижа	од	цијене	рада	коју	утврди	Влада	Републике	
Српске	и	Синдикат	управе	Републике	Српске.

Члан	4.

Основна	 плата	 за	 пуно	 радно	 вријеме	 утврђује	 се	 на	
начин	 да	 се	 цијена	 рада	 помножи	 са	 коефицијентом	
за	 обрачун	 плате.	 Основна	 плата	 увећава	 се	 за	 сваку	
навршену	 годину	 стажа	 осигурања/радног	 стажа:	 0,3	
одсто	 до	 навршених	 25	 година;	 преко	 навршених	 25	
година	свака	наредна	година	0,5	одсто.

Члан	5.

	 Основна	 плата	 приправника	 и	 других	
запослених	 који	 немају	 положен	 стручни	 испит	 за	
рад	 у	 органима	 јединице	 локалне	 самоуправе	 или	
други	 одговарајући	 испит	 који	 су	 по	 закону	 или	
Правилнику	о	организацији	и	систематизацији	радних	
мјеста	 дужни	 положити,	 обрачунава	 се	 по	 доњој	
граници	коефицијента	за	обрачун	плате	прописаног	за	
одговарајућу	стручну	спрему	и	умањује	се	за	20%.

Члан	6.

	 За	утврђивање	плата	запослених	у	Општинској	
управи	 општине	 Станари,	 према	 платним	 групама	
одређују	се	платни	коефицијенти,	и	то:
	 а)	 прва	 платна	 група:	 послови	 на	 којима	 се	
захтијева	стручност
неквалификованог	радника........................................4,50

	 б)	 друга	 платна	 група:	 послови	 на	 којима	 се	
захтијева	стручност	која	се	стиче	средњим	образовањем	
у	трајању	од	три	године...................................4,65	-	5,40
 
	 в)	 трећа	 платна	 група:	 послови	 на	 којима	 се	
захтијева	стручност	која	се	стиче	средњим	образовањем	
у	трајању	од	четири	године............................5,50	–	7,05
 
	 г)	четврта	платна	група:	послови	на	којима	се	
захтијева	стручност	која	се	стиче	специјализацијом	на	
основу	стручности	средњег	образовања.......	7,20	–	8,20
 
	 д)	 пета	 платна	 група:	 послови	 на	 којима	 се	
захтијева	стручност	која	се	стиче	вишим	образовањем	
или	 високим	 образовањем	 са	 остварених	 180	 ЕЦТС	
бодова	или	еквивалент..................................8,30	–	9,30	
 
	 ђ)	 шеста	 платна	 група:	 послови	 на	
извршилачким	радним	мјестима	на	којима	се	захтијева	
стручност	 која	 се	 стиче	 високим	 образовањем	 у	
трајању	 од	 четири	 године	 или	 високим	 образовањем	
са	 остварених	 240	 ЕЦТС	 бодова	 или	 еквивале
нт......................................................................	9,40	-	14,30

	 е)	седма	платна	група:	послови	на	руководећим	
радним	мјестима	на	којима	се	захтијева	стручност	која	
се	 стиче	 високим	 образовањем	 у	 трајању	 од	 четири	
године	 или	 високим	 образовањем	 са	 остварених	 240	
ЕЦТС	бодова	или	еквивалент	....................	14,40	–	20,95

Члан	7.

	 Коефицијенти	 за	 обрачун	 плата	 запослених	
утврђују	се	у	распону	од	4,50	до	20,95	у	зависности	од	
сложености	 послова	 и	 стручне	 спреме	 прописане	 за	
радно	мјесто.

Члан	8.

	 Основна	плата	запосленог	увећава	се:
-	по	основу	рада	ноћу	-	35%,
-	за	рад	на	дане	државног	празника	и	друге	дане	у	које	
се	по	закону	не	ради	-	50%	и
-	 по	 основу	 рада	 на	 радном	 мјесту	 са	 повећаним	
ризиком	–	15%.
Различити	 основи	 увећања	 плате	 из	 овог	 члана	
међусобно	се	не	искључују.

Члан	9.

	 Послодавац	запосленима	на	терет	материјалних	
трошкова	исплаћује:

	 -	дневницу	за	службено	путовање	у	Републици	
Српској,	Федерацији	БиХ	и	у	иностранству	-	у	висини	
коју	одреди	Влада	Републике	Српске	посебним	актом,

	 -	накнаду	трошкова	превоза	приликом	доласка	
на	 посао	 и	 повратка	 с	 посла	 уколико	 превоз	 није	
организован	 од	 стране	 послодавца	 -	 у	 висини	 дневне	
карте	 у	 јавном	 саобраћају,	 уколико	 радник	 користи	
средства	јавног	саобраћаја,

	 -	отпремнину	приликом	одласка	запосленог	у	
пензију	-	у	висини	три	просјечне	нето	плате	запосленог	
обрачунате	за	посљедњи	мјесец	прије	одласка	у	пензију,

	 -	накнаду	плате	за	првих	30	дана	привремене	
спријечености	 за	 рад	 у	 висини	 од	 85%	 од	 основа	
за	 обрачун	 накнаде	 плате	 за	 вријеме	 привремене	
спријечености	за	рад	у	складу	са	прописима	којима	се	
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регулише	здравствено	осигурање,

	 -	 трошкове	 једног	 топлог	 оброка	 за	 вријеме	
једног	 радног	 дана,	 као	 и	 у	 случају	 обављања	
прековременог	рада	дужег	од	три	часа	дневно	-	у	висини	
од	0,75%	просјечне	нето	плате	у	Републици	Српској	за	
претходну	годину,	за	сваки	радни	дан	запосленог,

	 -	накнаду	трошкова	за	коришћење	сопственог	
аутомобила	 приликом	 обављања	 службеног	 посла	 по	
налогу	послодавца	-	у	висини	од	20%	од	цијене	горива	
по	једном	литру	за	сваки	пређени	километар,

	 -	 регрес	 за	 коришћење	 годишњег	 одмора–
најмање	у	висини	најниже	плате	у	Републици	Српској	и

	 -	 накнаду	 за	 повећање	 трошкова	 боравка	 за	
вријеме	рада	на	терену	-10%	од	утврђене	цијене	рада.

Члан	10.

	 Запослени	 који	 ради	 са	 пуним	 радним	
временом	или	најмање	шест	сати	дневно	има	право	на	
одмор	у	току	радног	времена	у	трајању	од	30	минута.	
Распоред	коришћења	овог	одмора	утврђује	послодавац.
Запослени	 који	 ради	дуже	 од	 четири	 сата,	 а	 краће	 од	
шест	 сати	 дневно	 има	 право	 на	 одмор	 у	 току	 рада	 у	
трајању	од	најмање	15	минута.

	 Запослени	 који	 ради	 дуже	 од	 пуног	 радног	
времена,	а	најмање	десет	сати	дневно,	поред	одмора	из	
става	 1.	 овог	 члана,	 има	 право	 и	 на	 додатни	 одмор	 у	
току	рада	у	трајању	од	најмање	15	минута.

	 Вријеме	 одмора	 из	 ст.	 1.	 до	 3.	 овог	 члана	
урачунава	се	у	радно	вријеме.

Члан	11.

	 Запослени	има	право	на	дневни	одмор	између	
два	 узастопна	 радна	 дана	 у	 трајању	 од	 најмање	 12	
часова	непрекидно.

	 Запослени	 има	 право	 на	 седмични	 одмор	 у	
трајању	од	најмање	24	часа	непрекидно	којем	се	додаје	
најмање	 осам	 часова	 одмора	 из	 става	 1.	 овог	 члана,	
према	унапријед	одређеном	распореду.

Члан	12.

	 Запослени	 има	 право	 на	 плаћено	 одсуство	 у	
току	једне	календарске	године	у	сљедећим	случајевима:

1)	склапања	брака	–	пет	радних	дана,

2)	смрти	члана	уже	породице	–	пет	радних	дана,

3)	рођења	дјетета	-	три	радна	дана,

4)	теже	болести	члана	уже	породице	–	три	радна	дана,

5)	елементарне	непогоде	којом	је	угрожена	егзистенција	
запосленог	и	његове	породице	–	три	радна	дана,

6)	смрти	члана	шире	породице	–	два	радна	дана,

7)	ради	задовољена	вјерских	и	традицијских	потреба-
два	радна	дана,

8)	добровољног	давања	крви	-	два	радна	дана	приликом	
сваког	давања,

9)	пресељења	у	други	стан	–	два	радна	дана,

10)	полагања	стручног	испита-један	радни	дан.
Плаћено	одсуство	из	става	1.	овог	члана	не	може	бити	
дуже	од	пет	радних	дана	у	току	календарске	године.
Запослени,	у	случају	потребе,	може	у	току	календарске	
године	користити	плаћено	одсуство	по	више	основа.
Послодавац	 може,	 на	 захтјев	 запосленог,	 одобрити	
плаћено	 одсуство	 дуже	 од	 пет	 радних	 дана	 у	 току	
календарске	године	у	оправданим	случајевима,	али	не	
више	од	15	дана.

	 Уз	захтјев	за	коришћење	плаћеног	одсуства	по	
свим	 основама	 потребно	 је	 приложити	 одговарајући	
доказ	 о	 постојању	 случаја	 за	 који	 се	 тражи	 плаћено	
одсуство.

	 Чланом	 уже	 породице,	 у	 смислу	 колективног	
уговора,	сматрају	се:	брачни	и	ванбрачни	супружници,	
њихова	 дјеца	 (брачна,	 ванбрачна	 и	 усвојена),	
пасторчад,	дјеца	узета	под	старатељство	и	друга	дјеца	
без	 родитеља	 узета	 под	 старатељство	 и	 друга	 дјеца	
без	 родитеља	 узета	 на	 издржавање,	 мајка,	 отац,	 очух	
и	 маћеха,	 а	 чланом	 шире	 породице:	 дјед,	 бака,	 брат,	
сестра	и	чланови	уже	породице	брачног	супружника.

Члан	13.

	 Послодавац	 може	 запосленом,	 на	 његов	
писмени	 захтјев,	 одобрити	 неплаћено	 одсуство	 у	
сљедећим	случајевима:

	 1)	стручног	или	научног	усавршавања	у	земљи	
и	иностранству,

	 2)	његе	тешко	обољелог	члана	уже	породице,

	 3)	у	другим	оправданим	случајевима,	на	захтјев	
запосленог.

	 Неплаћено	 одсуство,	 из	 става	 1.	 овог	 члана,	
може	 трајати	 до	 три	 мјесеца,	 осим	 у	 случајевима	
стручног	 или	 научног	 усавршавања	 у	 иностранству,	
које	може	трајати	до	једне	године.

	 За	 вријеме	 неплаћеног	 одсуства,	 права	 и	
обавезе	запосленог	по	основу	радног	односа	мирују,	а	
трошкове	 пензијског	 и	 инвалидског	 осигурања	 сноси	
корисник	неплаћеног	одсуства.

Члан	14.

	 Запослени	 или	његова	 породица	 имају	 право	
на	помоћ	у	случају:

	 1)	смрти	запосленог	-	у	висини	три	посљедње	
просјечне	 плате	 запослених	 исплаћене	 у	 Општинској	
управи	у	претходној	години,

	 2)	смрти	члана	уже	породице	-	у	висини	двије	
посљедње	 просјечне	 плате	 запослених	 исплаћене	 у	
Општинској	управи	у	претходној	години,

	 3)	 тешке	 инвалидности	 запосленог	 (која	 је	
категорисана	 од	 надлежног	 органа)	 -	 у	 висини	 двије	
посљедње	 просјечне	 плате	 запослених	 исплаћене	 у	
Општинској	управи	у	претходној	години,

	 4)	дуготрајне	болести	или	дуже	неспособности	
за	рад	усљед	повреде	 запосленог	 (утврђене	од	стране	
љекарске	 комисије)	 -	 у	 висини	 једне	 просјечне	
плате	 запослених	 исплаћене	 у	 Општинској	 управи	 у	
претходној	години,
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	 5)	изградње	надгробног	споменика	запосленом	
који	 је	 изгубио	 живот	 приликом	 обављања	 службене	
дужности	 –	 у	 висини	 три	 посљедње	 просјечне	
плате	 запослених	 исплаћене	 у	 Општинској	 управи	 у	
претходној	години,

	 6)	рођења	дјетета	–	у	висини	 једне	просјечне	
плате	 запослених	 исплаћене	 у	 Општинској	 управи	 у	
претходној	години,

	 7)	новчану	накнаду	за	посебне	резултате	рада	–	
у	висини	до	једне	просјечне	плате	запосленог	остварене	
у	претходном	мјесецу	прије	додјељивања	награде.
	 Уколико	 више	 чланова	 породице	 испуњава	
услове	за	остваривање	права	из	става	1.	т.	2.	и	6.	овог	
члана,	право	на	помоћ	остварује	само	један	запослени.
	 Новчана	 накнада	 за	 посебне	 резултате	 рада	
може	 се	 исплатити	 истом	 запосленом	 само	 једном	
годишње	за	један	мјесец,	а	одлука	ће	бити	објављена	на	
огласној	табли	организационе	јединице	запосленог.

	 Запосленом	се	исплаћује	јубиларна	награда	за	
остварени	стаж	код	послодавца,	у	трајању	од:

	 1)	 20	 година	 радног	 стажа	 -	 у	 висини	 једне	
просјечне	 плате	 запослених	 исплаћене	 у	 Општинској	
управи	у	претходној	години,

	 2)	 30	 година	 радног	 стажа	 -	 у	 висини	 двије	
просјечне	 плате	 запослених	 исплаћене	 у	 Општинској	
управи	у	претходној	години.

Члан	15.

	 Овај	 Правилник	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења,	 објавиће	 се	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Станари“,	 a	 примјењиваће	 се	 од	 01.09.2019.	
год.

Број:	02-100-13/19
Датум:	20.08.2019.	год.	.

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
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