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I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
196.
На основу члана 3. став 1. тачка 1) Закона о
превозу у друмском саобраћају („Службени гласник
Републике Српске“, број 47/17) и члана 18. став 1. тачка
12. Статута општине Станари („Службени гласник
општине Станари“, број 5/17), Скупштина општине
Станари, на 09. редовној сједници, одржаној 23.11.2017.
године, доноси
ОДЛУКУ
о условима и начину обављања јавног превоза
лица и ствари на подручју општине Станари
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о условима и начину обављања јавног превоза
лица и ствари на подручју општине Станари (у даљем
тексту: Одлука) уређују се услови, начин и организација
обављања јавног превоза лица и ствари у друмском
саобраћају, превоз запрежним возилима, самарицама,
пољопривредним
машинама,
мотоциклима
и
мотоциклима са приколицом, трициклима на моторни
и други погон на територији општине Станари.
II. УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ ПРЕВОЗА
Члан 2.
(1) Превозник је правно лице или предузетник који
посједује одговарајућу лиценцу превозника и обавља
превоз лица, односно ствари.
(2) За приступ тржишту и вршење дјелатности
друмског превоза, превозник је дужан да испуњава
опште и посебне услове прописане Законом о превозу
у друмском саобраћају и актима донесеним на основу
њега.
Члaн 3.
(1) Општи услови за вршење превоза лица и ствари

стичу се регистрацијом дјелатности друмског превоза
лица и ствари у друмском саобраћају код надлежног
регистрационог суда или надлежног органа општине
Станари (у даљем тексту: надлежног органа Општине),
у складу са Законом и посебним прописима.
(2) Посебни услови које превозник мора да испуни ради
стицања права на одговарајуће лиценце и легитимације
за возача прописани су законом и подзаконсим актима
из ове области.
III. ЈАВНИ ПРЕВОЗ
Члан 4.
Јавни превоз лица у линијском друмском
саобраћају на подручју oпштине Станари могу вршити
предузећа и друга правна лица, регистрована за
обављање превозничке дјелатности – јавног превоза
лица у линијском градском и приградском саобраћају,
и превозник који има одобрење за обављање јавног
превоза лица у линијском друмском саобраћају (у
даљем тексту: превозник).
Члан 5.
Јавни превоз у линијском друмском саобраћају
је превоз лица и ствари на одређеним линијама, који се
врши по утврђеном и регистрованом реду вожње и по
утврђеном и објављеном цјеновнику услуга.
1. Возила у линијском друмском саобраћају
Члан 6.
(1) Јавни линијски превоз лица на подручју
општине Станари може се вршити аутобусима који
имају одговарајући извод из лиценце.
(2) У унутрашњости возила, морају бити
истакнуте важније одредбе о реду у возилу (мјеста за
посебне категорије путника, ознака улазних и излазних
врата, цијена возних карата и казни за путнике затечене
без одговарајућих возних карата, и слично).
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Члан 7.

(1) Аутобус којим се врши превоз мора бити
чист и провјетрен.
(2) У зимском периоду, у дане када је вањска
температура нижа од 3 степена Целзијуса, аутобус,
прије изласка на линију, мора бити загријан, а у току
рада нормално загријаван.
(3) Унутрашњост аутобуса ноћу и у условима
смањене видљивости мора бити освијетљена.
Члан 8.
(1) Превозник има право да возила, опрему,
возне карте и елементе информативног система, који су
у његовом власништву, користи за истицање рекламних
порука, у складу са законом и прописима који регулишу
област рекламирања.
(2) Рекламне поруке превозник може истицати
само на начин који не ремети основну функцију возила,
уочљивост информативних порука за кориснике
градског и приградског превоза и да не угрожава
безбједност саобраћаја.
2. Одређивање и одржавање линија
Члан 9.
(1) Јавни превоз врши се ради задовољавања
потреба корисника превозних услуга, и то на:
1) сталним линијама, на којима се превоз врши
у цијелом периоду важења реда вожње,
2) сезонским линијама, на којима се превоз
врши у одређеном периоду важности реда вожње
(школска линија, излетничка линија).
3. Усклађивање и регистрација редова вожње
Члан 10.
(1) Регистрација реда вожње аутобуских
линија врши се на основу спроведеног поступка јавног
усклађивања редова вожње.
(2) Усклађивање редова вожње је поступак
ради успостављања регистра редова вожње аутобуских
линија, на основу прописаних правила и процедура.
(3) Поред поступка јавног усклађивања, из
става 1. овог члана, ред вожње аутобуских линија
може да се региструје и на основу јавног позива или
спроведеног поступка додјеле концесије, у складу са
законом којим се уређује област концесија.
(4) Начелник општине Станари доноси акт
којим се прописују начин, критеријуми и поступак
усклађивања и регистрације редова вожње, образац
и садржај регистра редова вожње за превоз лица на
територији општине Станари.
(5) Усклађивање и регистрацију реда вожње
у линијском превозу на територији општине Станари
врши Одјељење за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију, односно Одсјек за
стамбено-комуналне послове и екологију општине

Станари.
Члан 11.
(1) Усклађивање и регистрација редова вожње
обавезно се врши једном годишње.
(2) Поступак усклађивања и регистрације
редова вожње покреће се посредством јавног огласа
објављеног у средствима јавног информисања,
најкасније до 01. фебруара за текућу годину.
(3) Поступак усклађивања и регистрације
рeда вожње сматра се окончаним доношењем коначног
рјешења о регистрацији реда вожње, најкасније до 31.
маја за текућу годину.
(4) Ред вожње у линијском превозу лица
региструје се на период од пет година.
(5) Ако усклађивањем редова вожње нису
обезбијеђене потребе корисника превоза на територији
општине Станари, а након завршеног поступка
усклађивања редова вожње, на захтјев заинтересованог
превозника, начелник општине може рјешењем
утврдити ред вожње по ком се обавља превоз.
(6) Рјешење, из става 5. овог члана, важи
до завршетка поступка наредног усклађивања и
регистрације редова вожње на подручју општине
Станари.
(7) Рјешење о регистрацији реда вожње и
овјерен ред вожње доставља се превознику.
(8) Накнаду за усклађивање и регистрацију
редова вожње у линијском превозу лица на територији
општине Станари утврђује начелник општине Станари.
Члан 12.
(1) Превозник је дужан да линијски превоз
врши у складу са регистрованим редом вожње.
(2) Превозник је дужан да, приликом обављања
линијског превоза, у сваком возилу посједује оригинал
или овјерену копију регистрованог реда вожње и
цјеновник услуга превоза.
(3) Одступања од регистрованог реда вожње
на линији могу се вршити изузетно из оправданих
разлога (елементарне и временске неприлике, као и
друге техничке неприлике које угрожавају безбједност
саобраћаја). Превозник је дужан да о одступању и
разлозима одступања обавијести надлежно одјељење
општине Станари, као и кориснике услуга превоза.
4. Аутобуска стајалишта
Члан 13.
(1) Аутобуско стајалиште је дио површине
пута намијењен за заустављање аутобуса ради уласка
и изласка путника, које је обиљежено саобраћајним
знаком.
(2) Надлежни орган општине Станари, својом
одлуком, одређује аутобуска стајалишта која се користе
за одређену врсту линијског превоза, а иста се објављује
у „Службеном гласнику општине Станари“.
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5. Ванлинијски превоз лица
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IV. НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ОДЛУКЕ

Члан 14.

Члан 19.

(1) Ванлинијски превоз лица је превоз
унапријед познате групе лица, за који се релација,
цијена превоза, висина накнаде за споредне услуге,
извршене за потребе лица и пртљага који се превозе и
други услови, утврђују уговором између превозника и
наручиоца превоза.
(2) Уговор, из става 1. овог члана, обавезно се
налази у возилу којим се врши превоз.

(1) Надзор над спровођењем ове Одлуке врши
саобраћајни инспектор.
(2) Надзор над спровођењем ове Одлуке могу вршити
и органи комуналне полиције, у складу са одредбама
Закона о комуналној полицији.

Члан 15.

Члан 20.

(1) У возилу којим се врши ванлинијски превоз
лица обавезно се налази прописно попуњен, закључен
и овјерен путни лист са списком путника.
(2) Путни лист је документ у ванлинијском
превозу лица који, поред ознаке врсте ванлинијског
превоза, садржи податке о превозу (име и презиме, број
личне исправе).

(1) Новчаном казном од 500,00 КМ до 1.000,00
КМ казниће се, за прекршај, превозник и друго правно
лице које:
1) врши превоз, а не испуњава или престане да
испуњава опште и посебне услове за вршење превоза
(члан 3),
2) врши јавни превоз аутобусима у којима се не
налази извод из лиценце (члан 6. став 1),
3) у унутрашњости возила, уредно не истакнe
важније одредбе о реду у возилу (члан 6. став 2),
4) врши превоз супротно члану 7. ове Одлуке,
5) непрописно истакне рекламе и друге натписе
(члан 8),
6) врши превоз на аутобуској линији за коју не
посједује регистрован ред вожње и цјеновник услуга
(члан 12, став 2),
7) не почне или неуредно врши линијски
превоз лица, обустави вршење линијског превоз лица
(члан 12, став 3),
8) непрописно врши ванлинијски превоз лица
(члан 14, члан 15. став 1, члан 16. став 3),
9) врши јавни превоз ствари, супротно
одредбама члана 17.
(2) За прекршај, из става 1. овог члана,
новчаном казном од 150,00 КМ до 200,00 КМ казниће
се и одговорно лице у правном лицу.
(3) За прекршај, из става 1. овог члана,
новчаном казном од 700,00 КМ до 1.200,00 КМ казниће
се предузетник који врши превоз.
(4) За прекршај, из става 1. тачка 1) овог члана,
новчаном казном од 500,00 КМ до 1.000,00 КМ казниће
се физичко лице које врши превоз.
(5) За прекршаје, из става 1, тачке 4, 7, 8. и 9.
овог члана, новчаном казном од 50,00 КМ до 100,00 КМ
казниће се и возач, односно члан посаде возила.

Члан 16.
(1) Ванлинијски превоз лица може се обављати
као повремени, наизмјенични и уговорени.
(2) Уговорени ванлинијски превоз лица је
превоз познате групе лица који се обавља као превоз
радника, ученика или студената између мјеста
пребивалишта и мјеста рада, односно образовних
установа на утврђеној релацији, без пријема и превоза
других лица, при чему је превозник, за лица која
се превозе, дужан да обезбиједи идентификационе
исказнице прије почетка превоза.
(3) На возилу којим се врши ванлинијски
превоз лица, из става 1. овог члана, у горњем десном
углу предњег вјетробранског стакла, превозник је
дужан да истакне таблу са натписом: „Ванлинијски
превоз“.
6. Јавни превоз ствари
Члан 17.
(1) Под јавним превозом ствари подразумијева
се превоз код кога су елементи и услови превоза
(релација, цијена превоза, врста товара, тежина и
други услови) утврђени уговором између превозника и
наручиоца превоза.
(2) Као доказ о утовару, из става 1. овог члана,
сматра се товарни лист који се обавезно налази у возилу
којим се врши превоз ствари.
Члан 18.
(1) На подручју општине Станари није
дозвољено вршити јавни превоз лица и ствари
запрежним возилима, самарицама, пољопривредним
машинама, мотоциклима и мотоциклима са
приколицом, трициклима на моторни и други погон.

V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.
(1) На поступања супротна одредбама
ове Одлуке, која нису санкционисана чланом 20.
примјењиваће се казнене одредбе Закона о превоза у
друмском саобраћају.
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VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.
Начелник
општине
Станари
донијеће
правилник, којим ће регулисати начин, критеријуме и
поступак усклађивања и регистрације редова вожње,
најкасније у року 30 дана, од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 23.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о условима и начину обављања јавног
превоза лица и ствари на подручју општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број 6/17).
Члан 24.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-130/17
Датум: 23.11.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                   Остоја Стевановић
197.
На основу члана 3. став (1) тачка 2) и члана
51. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број
47/17), члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и члана 37. став (2) тачка 2) Статута општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број
5/17), Скупштина општине Станари, на 09. редовној
сједници, одржаној 23.11.2017. године, доноси
ОДЛУКУ
о начину, организацији и условима за вршење
такси превоза на подручју општине Станари
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Oвом Одлуком уређује се организација такси
превоза, мјерила и критеријуми, на основу којих се
одређује број такси превозника, број и размјештај
такси стајалишта, начин кориштења и управљања
такси стајалиштима, начин и поступак издавања
лиценце превозника и легитимације за возача моторног
возила, поступак издавања и изглед допунских ознака,
начин утврђивања и наплате цијене такси превоза,
права и дужности такси превозника и лица која се
превозе и друга питања од значаја за обављање такси
превоза на подручју општине Станари, као и надзор
над спровођењем ове Одлуке и казнене одредбе.

II. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 2.
(1) Такси превозници могу бити:
- предузетници који посједују одобрење надлежног
органа општине Станари (у даљем тексту: такси
предузетник) и
- правна лица, регистрована код надлежног суда за
обављање дјелатности такси превоза (у даљем тексту:
такси предузеће).
(2) Такси возач је физичко лице које управља
такси возилом и обавља такси превоз, као предузетник,
или као запослено лице у такси предузећу, у смислу
Закона о превозу у друмском саобраћају Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број
47/17), (у даљем тексту: Закон) и одредби ове Одлуке.
Члан 3.
(1) За обављање такси превоза, такси
предузетник, поред услова прописаних Законом, мора
да испуњава сљедеће услове:
- да има возачку дозволу „Б“ категорије, најмање пет
година,
- да је стручно оспособљен возач, у складу са чланом 8.
став (2) и (3) Закона,
- да има љекарско увјерење о способности за возача за
управљање возилом којим се обавља такси превоз, које
није старије од годину дана,
- да такси превоз обавља само једним возилом,
- да је власник такси возила којим се обавља такси
превоз путника (у даљем тексту: такси возило), односно,
да посједује ваљан правни акт којим се утврђује право
кориштења такси возила (уговор о лизингу),
- да лично управља возилом,
- да му није изречена мјера забране управљања
моторним возилом „Б“ категорије, што се доказује
увјерењем које није старије од шест мјесеци,
- да му правоснажном судском одлуком није забрањено
обављање одређене дјелатности, односно, да му
правоснажним рјешењем о прекршају није изречена
заштитна мјера забране обављања дјелатности, док
трају правне посљедице осуде, односно изречене мјере,
што се такође доказује увјерењем које није старије од
шест мјесеци,
- да је измирио пореске обавезе по основу јавних
прихода, што се доказује увјерењем надлежног органа,
а које није старије од шест мјесеци и
- да му је такси превоз једино и основно занимање.
Члан 4.
(1) Такси превозник може вршити такси
превоз само на подручју општине Станари, у којој има
регистровано сједиште.
(2) Одредбе става 1. овог члана не односе се
на појединачне вожње између двије јединице локалне
самоуправе са повратном празном вожњом, односно
повратном вожњом истих путника код које је цијена
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превоза уговорена и за који је унапријед издат рачун, у
складу са Законом.
Члан 5.
(1) Возило којим се обавља такси превоз (у даљем
тексту: такси возило), осим услова прописаних законом,
мора да испуњава и сљедеће услове:
- да је облик каросерије лимунзина или караван, са 1+4
регистрована сједишта и са четверо бочних врата,
- да има погонски мотор најмање снаге 40 kW,
- да је таксиметар у исправном стању, пломбиран и
баждарен према прописаним метеролошким условима
и постављен у возилу тако да износ на таксиметру буде
видљив и читљив путнику,
- да су сви уређаји за загријавање, провјетравање и
освјетљење унутрашњости возила у исправном стању,
- да су исправна и чиста сједишта са наслоном за главу,
пресвучена навлакама,
- да су предња сједишта са наслоном за главу, уређајима
за помијерање сједишта и подешавањем нагиба наслона
за леђа,
- да је простор за пртљаг одвојен од простора за
смјештај лица, тако да се одлагање и преузимање
пртљага обавља без улажења у возило,
- да има уграђене сигурносне појасеве за везивање лица
која се превозе,
- да има исправан аудио уређај,
- да има неоштећене спољне површине возила,
- да има исправан противпожарни апарат, контролисан
од стране надлежног органа,
- да има aлат за монтажу и демонтажу пнеуматика,
резервни точак и гарнитуру резервних сијалица,
- да има опрему за дизање возила и компримирање
ваздуха у пнеуматике и да посједује прибор за
интервентно чишћење возила и тамне хигијенске вреће
од материјала који не пропушта течност,
- да је цјеновник услуга постављен у возилу тако да
буде видљив и читљив путнику,
- да има блок рачуна и печат,
- да на највишој тачки возила има такси таблу, висине
14-20 cm, дужине 40-60 cm, која је са обије стране истог
изгледа, постављена паралелно са вјетробранским
стаклом, синхронизована са таксиметром, тако да губи
освјетљење кад је таксиметар у функцији, исписана
називом „TAXI“.
(2) На такси возилу могу да се постављају
рекламно-пропагандне поруке на доњем дијелу задњих
бочних стакала и на задњем вјетробранском стаклу, на
прозирним наљепницама, максималне висине 12 cm,
као и на каросерији, у складу са прописима из области
безбједности друмског саобраћаја.
III. ЛИЦЕНЦА ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА И
ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ВОЗАЧА
Члан 6.
(1) Такси превозници дужни су да посједују
лиценцу превозника и легитимацију за возача моторног
возила, коју издаје надлежни орган општине Станари.
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(2) Уз захтјев за издавање лиценце превозника
и легитимације за возача моторног возила, такси
превозник је дужан да приложи одобрење за вршење
такси превоза и доказе о испуњавању општих услова,
прописаних Законом, и услова прописаних овом
Одлуком.
(3) Обавезно је да се у возилу, којим се
врши такси превоз, налази лиценца превозника и
легитимација за возача моторног возила.
(4) Легитимација за возача издаје се на период
од пет година и садржи сљедеће податке:
− назив надлежног органа који издаје легитимацију,
− број и датум издавања,
− фотографију димезије 3x3,5 cm,
− име и презиме возача,
− пребивалиште возача,
− назив ,,TAXI“ код предузетника, или назив правног
лица код којег је запослен,
− рок важења легитимације,
− мјесто печата и
− потпис овлаштеног лица.
(5) Лиценца за превозника се издаје на период
од пет година и садржи сљедеће податке:
− власништво возила,
- регистарски број возила,
- врста возила,
- марка возила,
- тип возила,
- број шасије,
- снага мотора,
- година производње и
- број сједишта.
Члан 7.
(1) Такси превозник је дужан да:
- сваку промјену података које садржи легитимација за
возача и лиценца за превозника којим се врши такси
превоз пријави надлежном органу општине Станари у
року осам дана, од дана настале промјене,
- сваку промјену података која се односи на такси
возило пријави надлежном органу општине Станари у
року осам дана, од дана настале промјене,
- у случају трајног престанка обављања дјелатности
такси превоза, надлежном органу Општине врати
легитимацију за возача и лиценцу за превозника.
IV. ТАКСИ СТАЈАЛИШТА
Члан 8.
(1) Такси стајалишта (у даљем тексту:
стајалишта) су одређене и уређене саобраћајне
површине намијењене за организовано обављање такси
превоза.
(2) Број и размјештај стајалишта, број такси
мјеста на стајалишту и начин и право кориштења,
одређује, рјешењем, надлежни орган општине Станари.
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Члан 9.

(1) На стајалишту, мјеста за стајање такси
возила обиљежавају се хоризонталном саобраћајном
сигнализацијом, а на почетку и на крају стајалишта
истом бојом уписује се ознака „ТАXI“.
(2) Стајалиште се обиљежава вертикалним
саобраћајним знаком „Забрањено заустављање и
паркирање“ и допунском таблом „Осим за „ТАXI“
возила“, са исписаним укупним бројем такси мјеста.
Члан 10.
О постављању вертикалне и хоризонталне
саобраћајне
сигнализације
на
стајалиштима,
одржавању постојеће саобраћајне сигнализације и
одржавању стајалишта у зимским и љетњим условима,
стара се надлежни орган општине Станари.
Члан 11.
(1) На стајалишту, такси возила постављају се
према редослиједу долазака и у границама обиљежених
такси мјеста.
(2) За вријеме кориштења стајалишта такси
превозник је дужан да буде у непосредној близини свог
такси возила.
(3) У случају да је стајалиште попуњено, такси
превозник не може своје такси возило да постави у
његовој ближој околини, односно на удаљености мањој
од 100 метара.
Члан 12.
(1) Tрошкове oбиљежавања и уређења такси
стајалишта сноси надлежни oрган општине.
(2) Такси превозници могу самостално уредити
такси стајалиште о свом трошку, с тим што претходну
и коначну сагласност на исте даје надлежни орган
општине.
V. ПРАВА И ДУЖНОСТИ ТАКСИ ВОЗАЧА
Члан 13.
За вријеме вршења услуга такси превоза, такси возач
код себе, поред услова прописаних законом, мора да
има:
- одобрење надлежног органа општине за обављање
такси превоза,
- легитимацију за возача и
- лиценцу превозника.
Члан 14.
(1) Такси возач може да започне такси превоз са
стајалишта на телефонски позив, или на заустављање
путника, у складу са Законом из области безбједности
саобраћаја.
(2) Путник може да користи такси возило
по свом избору, осим када је телефонским позивом

наручио вожњу.
(3) Такси возач, који је први на реду на
стајалишту, дужан је да на захтјев путника обави
вожњу.
Члан 15.
Путник може да одбије да уђе у такси возило, наручено
путем телефона, ако основано посумња да је такси
возач под утицајем алкохола или опојних дрога, ако је
неуредан или ако је унутрашњост возила запрљана.
Члан 16.
(1) Такси возач је дужан да у слободно такси
возило прими сваког путника, као и лични пртљаг
путника, према величини простора за пртљаг и
носивости такси возила.
(2) Такси возач није дужан да у такси возило
прими лица под утицајем алкохола или опојних дрога
или обољела од заразних болести, лица са изузетно
запрљаном одјећом, као и лични пртљаг путника којим
би се загадило, испрљало или оштетило такси возило.
(3) Такси возач не смије да прими у такси
возило дјецу до шест година без пратиоца.
(4) Такси возилом не могу се, без пристанка
такси возача, превозити кућни љубимци.
Члан 17.
Такси возач је обавезан да се за вријеме
обављања такси превоза према путницима опходи са
пажњом и поштовањем, да буде уредан, да не пуши у
возилу за вријеме вожње, као и да није под утицајем
алкохола или опојне дроге.
Члан 18.
Такси возач је обавезан да непосредно, прије
започињања вожње са путником, укључи таксиметар и
да га искључи одмах након завршене вожње.
Члан 19.
(1) Такси возач дужан је да путника превезе
најкраћим путем до мјеста опредјељења, или путем
који му путник одреди, а у складу са важећим режимом
саобраћаја.
(2) Такси возач није дужан да одвезе путника
до одредишта, уколико услови пута не омогућавају
нормалну и безбједну вожњу.
(3) Ако из оправданих разлога (квар на возилу
и сл) није у могућности да доврши започету вожњу,
такси возач је дужан да, на захтјев путника, у најкраћем
времену обезбиједи му друго такси возило.
(4) У случајевима из претходног става, путник
не сноси трошкове доласка другог возила, него само
трошкове превоза од тог мјеста до одредишта, и под
истим условима под којима је прекинута вожња
започета. Ове услове дужан је да обезбиједи такси
возач који је прекинуо вожњу.
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Члан 20.
У случају да путник заборави или загуби дио пртљага
у возилу такси возача, исти ће се у року од 24 сата
депоновати у Полицијску станицу Станари на
поступање, у складу са прописима о заборављеним
стварима.
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дјелатности.
VII. УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТА ЦИЈЕНЕ ПРЕВОЗА
Члан 25.

(1) Такси превозник са територије друге
јединице локалне самоуправе може довести путнике
на територију општине Станари, са истакнутом такси
таблом и издатим рачуном, у складу са законом.
(2) Такси превозник са подручја друге јединице
локалне самоуправе не може вршити превоз путника
са територије општине Станари и не може истицати
такси таблу након искрцавања путника, из става 1. овог
члана.
(3) Такси таблу може да истакне само такси
превозник који има издато одобрење надлежног
органа општине Станари за обављање такси превоза,
легитимацију за возача и лиценцу за превозника.
(4) Уколико такси предузетник такси возило
користи за сопствене потребе или уколико не обавља
дјелатност такси превоза, дужан је да такси таблу
привремено скине или прекрије.

(1) Цијена такси превоза, по једном километру,
унапријед је одређена и утврђује се таксиметром, по
овјереном цјеновнику услуга, која је видно истакнута.
(2) Такси возач је дужан укључити таксиметар
на почетку вожње, осим ако је релација дужа од 50
km, када се цијена може одредити и по договору са
корисником превоза. У случају да такси возач не
укључи таксиметар на почетку вожње, путник није у
обавези да плати цијену услуге такси превоза.
`(3) Накнада за обављени такси превоз утврђује
се на основу цјеновника услуга, а наплаћује се у
износу који покаже таксиметар, на мјесту опредјељења
путника. У цијену такси превоза урачуната је и цијена
превоза личног пртљага.
(4) Под личним пртљагом подразумијевају се
путне торбе и кофери, укупне тежине до 50 килограма.
Цјеновником може да се предвиди посебна доплата за
лични пртљаг путника тежи од 50 килограма.
(5) Са посебном доплатом за пртљаг тежи од
50 килограма, путник мора да буде упознат и сагласан
прије започињања такси превоза.

Члан 22.

Члан 26.

На аутобуским стајалиштима и на удаљености
мањој од 25 метара, од обиљежених стајалишта и
терминала намијењених за приградски превоз путника,
забрањено је заустављање и паркирање такси возила,
односно вршење укрцаја и искрцаја путника.

(1) Такси возач дужан је да путнику изда
овјерен рачун о пруженој услузи.

Члан 21.

VI. ДОПУНСКЕ ОЗНАКЕ ЗА ТАКСИ ВОЗИЛО
Члан 23.
(1) Такси возило мора бити обиљежено
допунском ознаком у виду наљепнице елипсастог
облика.
(2) Допунска ознака садржи: назив и грб
општине, евиденциони број такси превозника и годину
за коју је издата.
(3) На такси возило постављају се двије
допунске ознаке, и то у десном доњем дијелу предњег
вјетробранског стакла и лијевом доњем дијелу задњег
вјетробранског стакла.
(4) Величину и боју наљепнице одређује
надлежни општински орган.
(5) Трошкове за набавку допунских ознака
сноси такси превозник.

Члан 27.
(1) Такси возач може у току такси превоза, уз
сагласност или на захтјев путника, да прими у такси
возило и друга лица.
(2) Када путник, који је примљен у такси
превоз, настави да користи такси возило, мјесто изласка
претходног путника сматра се мјестом са кога је такси
превозник започео нови такси превоз, осим уколико се
путници међусобно не договоре другачије.
VIII. НАДЗОР
Члан 28.
Инспекцијски надзор над примјеном ове
Oдлуке врши саобраћајни инспектор и комунална
полиција, у складу са одредбама Закона о комуналној
полицији.
IX . КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Члан 29.

(1) Набавку и дистрибуцију допунских ознака
врши надлежни орган општине Станари.
`(2) Допунске ознаке издаће се само оним
превозницима који испуњавају услове за обављање

(1) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до
1.500,00 КМ казниће се такси предузеће, ако:
- врши превоз, супротно члану 2. ове Oдлуке,
- такси возило не испуњава услове, из члана 6. ове
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Oдлуке и
- врши услугу такси превоза, супротно члану 25. ове
Oдлуке.
(2) За прекршаје, из става (1) овог члана, казниће се и
одговорно лице у такси предузећу новчаном казном у
износу од 300,00 КМ до 500,00 КМ.
(3) За прекршаје, из става (1) овог члана, казниће се
и такси возач предузећа новчаном казном у износу од
50,00 КМ до 100,00 КМ.
Члан 30.
(1) Новчаном казном од 500,00 КМ до 1.000,00
КМ казниће се такси предузеће, ако:
1) возач није стручно оспособљен (члан 3, тачка 2),
2) не посједује лиценцу превозника (члан 6),
3) возач не посједује легитимацију за возача (члан 6),
4) не пријави промјене података (члан 7),
5) за вријеме коришћења стајалишта, возач није у
непосредној близини свог такси возила (члан 11, став
2),
6) возач постави возило на удаљености мањој од 100
метара од стајалишта које је попуњено (члан 11, став
3),
7) врши услугу такси превоза, супротно члану 13. ове
Oдлуке,
8) возач одбије да обави вожњу, а први је на стајалишту
(члан 14, став 3),
9) возач одбије да прими путника и његов лични пртљаг
(члан 16, став 1),
10) возач прими у возило дјецу до шест година старости
без пратиоца (члан 16, став 3),
11) возач врши такси превоз, супротно члану 17. ове
Oдлуке,
12) путника не превезе најкраћим путем (члан 19, став
1),
13) поступи супротно члану 19, став (3) ове Oдлуке,
14) врши услугу такси превоза супротно члану 22. ове
Oдлуке,
15) не постави допунске ознаке (члан 23),
16) врши услугу такси превоза, супротно члану 25. oве
Oдлуке,
17) не изда овјерен рачун (члан 26),
18) врши такси услугу, супротно члану 27. ове Oдлуке.
(2) За прекршаје, из става 1. овог члана, казниће
се и одговорно лице у предузећу, новчаном казном у
износу од 100.00 КМ до 300.00 КМ.
(3) За прекршаје, из става (1) овог члана, под
тачкама 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
и 18. казниће се и такси возач предузећа, новчаном
казном у износу од 50,00 КМ.

акт којим се утврђује право кориштења такси возила
(уговор о лизингу), члан 3, став 5,
4) не управља лично возилом којим се обавља такси
превоз (члан 3, став 6),
5) такси превоз му није једино и основно занимање
(члан 3, тачка 10),
6) такси возило не испуњава услове из члана 5. ове
Одлуке,
7) врши такси превоз, супротно члану 21. ове Одлуке и
8) врши услугу такси превоза, супротно члану 22. ове
Одлуке.
Члан 32.
(1) Новчаном казном од 100,00 КМ до 300,00
КМ казниће се такси предузетник, ако:
1) не посједује лиценцу превозника (члан 6),
2) не посједује легитимацију за возача (члан 6),
3) не пријави промјене података (члан 7),
4) за вријеме кориштења стајалишта није у непосредној
близини свог такси возила (члан 11, став 2),
5) постави возило на удаљености мањој од 100 метара
од стајалишта које је попуњено (члан 11, став 3),
6) врши услугу такси превоза, супротно члану 13. ове
Одлуке,
7) одбије да обави вожњу, а први је на стајалишту (члан
14, став 3),
8) одбије да прими путника и његов лични пртљаг
(члан 16, став 1),
9) прими у такси возило дијете до шест година старости
без пратиоца (члан 16, став 3),
10) врши такси превозм супротно члану 17. ове Одлуке,
11) путника не превезе најкраћим путем (члан 19. став
1),
12) поступи супротно члану 19, став (3) ове Одлуке,
13) такси возило користи за сопствене потребе, а не
скине или прекрије такси таблу (члан 21, став 4),
14) не постави допунске ознаке на такси возило (члан
23),
15) врши услугу такси превоза, супротно члану 25. ове
Одлуке и
16) ако врши такси услугу супротно члану 26. ове
Одлуке и не изда овјерен рачун.
Члан 33.
(1) На поступања, супротна одредбама ове
Одлуке, која нису санкционисана члановима 29, 30,
31. и 32. примјењиваће се казнене одредбе Закона о
превоза у друмском саобраћају.
X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.

Члан 34.

(1) Новчаном казном од 250,00 КМ до 500,00
КМ казниће се такси предузетник, ако:
1) врши превоз, супротно члану 2. ове Oдлуке,
2) није стручно оспособљен (члан 3, став 2),
3) није власник такси возила којим се обавља такси
превоз путника, односно не посједује ваљан правни

Такси превозник дужан је да усклади своје
пословање са одредбама ове Одлуке у року 60 дана, од
дана ступања на снагу исте.
Члан 35.

27. новембар  2017. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СТАНАРИ - БР. 10

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о такси превозу на подручју општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број 3/15).
Члан 36.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-131/17
Датум: 23.11.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                  Остоја Стевановић
198.
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 37. став 2. тачка 13. Статута
општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број 5/17), Скупштина општине Станари,
на 09. редовној сједници, одржаној 23.11.2017. године,
доноси:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на пренос посједа на
некретнинама у корист општине Станари
Члан 1.
Општина Станари је сагласна да ЕФТ-Рудник
и Термоелектрана Станари д.о.о. Станари, без накнаде,
пренесе посјед на некретнинама у катастарским
евиденцијама у корист општине Станари, како слиједи:
- по новом премјеру, к.ч. 420, КАНАЛ, КАНАЛ
о.кл, површине 450 м2, уписана у ПЛ 48 К.О. Станари,
посјед ЕФТ-Рудник и Термоелектрана Станари д.о.о.
Станари, са дијелом 1/1, а којој по старом премјеру
одговара дио к.ч. 421/40 ораница Тукови, ораница
површине 6500 м2, уписана у ЗК ул.бр. 46, К.О. Станари,
друштвено-државно власништво са удјелом 1/1, орган
управљања НОО Добој, са правом кориштења у сврху
изградње стамбених зграда у корист Рудник лигнита
Станари;
- по новом премјеру к.ч. 421, БАШТА,
ЊИВА 5.кл, површине 1045 м2, уписана у ПЛ. 48,
К.О. Станари, посјед ЕФТ-Рудник и Термоелектрана
Станари д.о.о. Станари, са дијелом 1/1, а којој по старом
премјеру одговара дио к.ч. 421/40, ораница Тукови,
ораница површине 6500 м2, уписана у ЗК ул.бр. 46,
К.О. СП Станари, друштвено-државно власништво са
удјелом 1/1, орган управљања НОО Добој, са правом
кориштења у сврху изградње стамбених зграда у корист
Рудник лигнита Станари;
- по новом премјеру к.ч. 422, БАШТА, ЊИВА
4.кл, површине 1445 м2, уписана у ПЛ. 48 к.о. Станари,
посјед ЕФТ-Рудник и Термоелектрана Станари д.о.о.
Станари, са дијелом 1/1, а којој по старом премјеру
одговара дио к.ч. 421/40 ораница Тукови, ораница
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површине 6500 м2, уписана у ЗК ул.бр. 46, К.О. СП
Станари, друштвено-државно власништво са удјелом
1/1, орган управљања НОО Добој, са правом кориштења
у сврху изградње стамбених зграда у корист Рудник
лигнита Станари;
- по новом премјеру к.ч. 423, СТАМБЕНЕ
ЗГРАДЕ, кућа и зграде о.кл, површине 1152 м2,
уписана у ПЛ 48 К.О. Станари, посјед ЕФТ-Рудник и
Термоелектрана Станари д.о.о. Станари, са дијелом
1/1, а којој по старом премјеру одговара дио к.ч. 421/40
ораница Тукови, ораница површине 6500 м2, уписана у
ЗК ул.бр. 46 К.О. СП Станари и дио к.ч. 300/43 ораница
Спасовиште, ораница површине 3810м2, уписана
у ЗК ул.бр. 9 к.о. СП Остружња Доња, друштвенодржавно власништво са удјелом 1/1, орган управљања
НОО Добој, са правом кориштења у сврху изградње
стамбених зграда у корист Рудник лигнита Станари;
- по новом премјеру к.ч. 423, СТАМБЕНЕ
ЗГРАДЕ, двориште о.кл, површине 6653 м2,
уписана у ПЛ. 48 к.о. Станари, посјед ЕФТ-Рудник и
Термоелектрана Станари д.о.о. Станари са дијелом
1/1, а којој по старом премјеру одговара дио к.ч. 421/40
ораница Тукови, ораница површине 6500 м2, уписана у
ЗК ул.бр. 46 К.О. СП Станари и дио к.ч. 300/43 ораница
Спасовиште, ораница површине 3810 м2, уписан у
ЗК ул.бр. 9 К.О. СП Остружња Доња, друштвенодржавно власништво са удјелом 1/1, орган управљања
НОО Добој, са правом кориштења у сврху изградње
стамбених зграда у корист Рудник лигнита Станари;
- по новом премјеру к.ч. 469, ЛУГ, шума 4.кл,
површине 4050 м2, уписана у ПЛ. 48 К.О. Станари
посјед ЕФТ-Рудник и Термоелектрана Станари д.о.о.
Станари са дијелом 1/1, а којој по старом премјеру
одговара к.ч. 421/159 Спасовиште, шума површине
4200 м2, уписана у ЗК.ул.бр. 25 К.О. СП Станари,
друштвено-државно власништво са удјелом 1/1, са
правом кориштења у корист Електробосна Јајце
ООУР-а, Рудник лигнита Станари;
- по новом премјеру к.ч. 565, СТАМБЕНА
БРДО, кућа и зграде, површине 210 м2, уписана у ПЛ.
48 К.О. Станари, посјед ЕФТ-Рудник и Термоелектрана
Станари д.о.о. Станари са дијелом 1/1, а којој по старом
премјеру одговара дио к.ч. 124/9 ораница Стјепанка,
ораница површине 1460 м2, уписана у ЗК ул.бр. 246 к.о.
СП Станари, сувласништво Јосић р. Кајганић Даница
из Церовице, са дијелом 1/8, и осталих 39 физичких
лица са различитим сувласничким дијеловима;
- по новом премјеру к.ч. 565, СТАМБЕНА
БРДО, двориште, површине 1178 м2, уписана у ПЛ. 48
К.О. Станари, посјед ЕФТ-Рудник и Термоелектрана
Станари д.о.о. Станари са дијелом 1/1, а којој по старом
премјеру одговара дио к.ч. 124/9 к.o. ораница Стјепанка,
ораница површине 1460 м2, уписана у ЗК ул.бр. 246 к.о
СП Станари, сувласништво Јосић р. Кајганић Даница
из Церовице, са дијелом 1/8 и осталих 39 физичких
лица са различитим сувласничким дијеловима;
- по новом премјеру к.ч. 540/9, ЧИВКОВ
БРИЈЕГ, шума 3.кл. површине 217 м2, уписана у
ПЛ.26 к.о. Остружња Доња, као посјед ЕФТ-Рудник
и Термоелектрана Станари д.о.о. Станари са дијелом
1/1, а којој по старом премјеру одговара дио к.ч. 246/62
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шума Живковац, шума површине 7621 м2, уписана
у ЗК ул.бр. 9 К.О. СП Остружња Доња, друштвенодржавно власништво са удјелом 1/1, орган управљања
НОО Добој, са правом кориштења у сврху изградње
стамбених зграда у корист Рудник лигнита Станари;
- по новом премјеру к.ч. 1836, КОЛОНИЈА,
кућа и зграде окл, површине 566 м2, уписана у ПЛ. 524
К.О. Рашковци, посјед ЕФТ-Рудник и Термоелектрана
Станари д.о.о. Станари са дијелом 1/1, а којој по старом
премјеру одговара дио к.ч. 163/15 Пашњак, пашњак
површине 3400 м2, уписана у ЗК ул.бр. 13 К.О. СП
Рашковци, друштвено-државно власништво са удјелом
1/1, орган управљања НОО Добој са правом кориштења
у сврху изградње стамбених зграда, у корист Рудник
лигнита Станари;
- по новом премјеру к.ч. 1836, КОЛОНИЈА,
ЊИВА 4.кл, површине 819 м2, посјед ЕФТ-Рудник и
Термоелектрана Станари д.о.о. Станари са дијелом
1/1, а којој по старом премјеру одговара дио к.ч.
163/15 Пашњак, пашњак површине 3400 м2, уписана
у ЗК ул.бр. 13 К.О. СП Рашковци, друштвено-државно
власништво са удјелом 1/1, орган управљања НОО
Добој, са правом кориштења у сврху изградње
стамбених зграда, у корист Рудник лигнита Станари;
- по новом премјеру к.ч. 1836, КОЛОНИЈА,
двориште о.кл, површине 500 м2, посјед ЕФТРудник и Термоелектрана Станари д.о.о. Станари
са дијелом 1/1, а којој по старом премјеру одговара
дио к.ч. 163/15 Пашњак, пашњак површине 3400 м2,
уписана у ЗК ул.бр. 13 к.о. СП Рашковци, друштвенодржавно власништво са удјелом 1/1, орган управљања
НОО Добој, са правом кориштења у сврху изградње
стамбених зграда у корист Рудник лигнита Станари;
- по новом премјеру к.ч. 1837/1, КОЛОНИЈА,
ЊИВА 4.кл. површине 1124 м2, посјед ЕФТ-Рудник и
Термоелектарана Станари д.о.о. Станари са дијелом
1/1, а којој по старом премјеру одговара дио к.ч.
163/15 Пашњак, пашњак површине 3400 м2 и дио
к.ч. 163/9 Луг шума, шума површине 2050 м2, обије
уписане у ЗК ул.бр. 13 К.О. СП Рашковци, друштвенодржавно власништво са удјелом 1/1, орган управљања
НОО Добој, са правом кориштења у сврху изградње
стамбених зграда, у корист Рудник лигнита Станари.
Члан 2.
Овлашћује се начелник општине да са ЕФТРудником и Термоелектраном Станари д.о.о. Станари
закључи уговор о преносу посједа на непокретностима,
из члана 1. ове Одлуке, у корист општине Станари.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-132/17
Датум:23.11.2017.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                Остоја Стевановић
199.
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 37. став 2. тачка 13. Статута

општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број 5/17), Скупштина општине Станари,
на 09. редовној сједници, одржаној 23.11.2017. године,
доноси:
ОДЛУКУ
о додјели пословних просторија на привремено
кориштење
Члан 1.
Додјељују се на привремено кориштење,
без накнаде, просторије у тзв. Ресторану друштвене
исхране у власништву општине Станари (к.ч. број
541/1, к.о. Остружња Доња), сљедећим организацијама:
- Општинској борачкој организацији Станари‚
канцеларија број 14‚ површине 7‚5 м2,
- Удружењу логораша општине Станари‚
канцеларија број 15‚ површине 4‚5 м2,
- Општинској организацији Црвенoг крста
Станари, канцеларија број 7‚ површине 6 м2,
- ЈУ Центар за културу општине Станари,
канцеларија број 10‚ површине 15 м2 и сала површине
170 м2,
- Удружењу пољопривредних произвођача
„Пољопривредник“ Станари, канцеларија број 13‚
површине 6 м2,
- Удружењу пензионера општине Станари,
канцеларија број 9‚ површине 15 м2,
- Спортско-риболовном друштву „Шкобаљ“,
канцеларија број 12, површине 11‚5 м2.
Члан 2.
Просторије се додјељују на период од годину
дана, уз могућност продужења периода кориштења.
Члан 3.
Непокретности из члана 1. дају се
организацијама и удружењима на бесплатно кориштење
за обављање дјелатности за коју су регистроване.
Члан 4.
Овлашћује се начелник општине да са
организацијама и удружењима, из члана 1, закључи
уговор којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у вези са кориштењем непокретности,
из члана 1. ове Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-133/17
Датум: 23.11.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                  Остоја Стевановић
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200.
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 37. став 2. тачка 13. Статута
општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број 5/17), Скупштина општине Станари,
на 09. редовној сједници, одржаној 23.11.2017. године,
доноси
ОДЛУКУ
о закупу пословног простора
Члан 1.

Страна: 11  

5/17), Скупштина општине Станари, на 09. редовној
сједници, одржаној 23.11.2017. године, доноси:
ОДЛУКУ
о додјели пословних просторија на привремено
кориштење
Члан 1.
Додјељују се на привремено кориштење, без
накнаде, просторије у новој управној згради (бивша
упрaвна зграда ЕФТ, к.ч. 1611/1, Лука, економско
двориште и привредна зграда, уписана у ПЛ број 574,
к.о. Рашковци), сљедећим субјектима:
- Јавној здравственој установи Дом здравља
Станари, и то приземље у источном крилу објекта,
димензија 30х14,50 м2 и канцеларије број 18, 19, 20 и
21, са холом, на спрату источног крила објекта, укупне
површине 181 м2,
- Јавном комуналном предузећу „Екосфера“
д.о.о. Станари, и то канцеларије број 11, 12 и 14, са
мокрим чвором, укупне површине 100,67 м2.

Даје се сагласност да се продужи закуп
пословних просторија у власништву општине Станари,
у склопу тзв. Ресторана друштвене исхране (к.ч. број
541/1, к.о. Остружња Доња), на период од годину
дана, уз могућност продужења, по цијени од 7 КМ/м2,
сљедећим институцијама:
- ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске,
канцеларија број 4, укупне површине 13,92 м2 ,
- Пореској управи Републике Српске,
канцеларије 5 и 6, укупне површине 29,76 м2,
- Фонду за пензијско и инвалидско осигурање
Републике Српске, канцеларија број 11, површине
19,70 м2,
- Републичкој управи за геодетске и имовинскоправне послове Бања Лука, Подручна једница Добој,
канцеларије број 1, 2 и 3, укупне површине 27,70 м2,
- Фонду здравственог осигурања Републике
Српске, канцеларија број 8, укупне површине 14 м2.

Непокретности из члана 1. дају се правним
лицима, из члана 1, на бесплатно кориштење за
обављање дјелатности за коју су регистроване.

Члан 2.

Члан 4.

Овлашћује се начелник општине да са правним
лицима, из члана 1. ове Одлуке, закључи уговор о
закупу просторија за 2018. годину.

Овлашћује се начелник општине да са правним
лицима, из члана 1, закључи уговор којим ће бити
регулисана права и обавезе уговорних страна у вези са
кориштењем непокретности, из члана 1. ове Одлуке.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020- /17
Датум: 23.11.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                Остоја Стевановић

Члан 2.
Просторије се додјељују на период од четири
године, уз могућност продужења периода кориштења.
Члан 3.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-134/17
Датум: 23.11.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                Остоја Стевановић
202.

201.
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и члана 37. став 2. тачка 13. Статута општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број

На основу чланa 23. тачка 4. и члана 39. став
2. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 37. став 2.
тачка 9. Статута општине Станари („Службени гласник
општине Станари“, број 5/17) и члана 9. став 1. тачка
д) Закона о здравственој заштити („Службени гласник

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СТАНАРИ - БР. 10 27. новембар  2017. године

Страна: 12

Републике Српске“, број 106/09 и 44/15), Скупштина
општине Станари, на 09. редовној сједници, одржаној
23.11.2017. године, доноси:
ОДЛУКУ
о трошковима партиципације за осигурана лица
Члан 1.
Трошкове партиципације за осигурана лица,
регистрована у ЈЗУ Дом здравља Станари, за примарни
ниво здравствене заштите, за 2018. годину, преузима
општина Станари.
Члан 2.
Начелник oпштине ће споразумом са ЈЗУ
Дом здравља Станари регулисати питања евиденције,
обрачуна, обавјештавања и преноса средстава у корист
ЈЗУ Дом здравља Станари.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“, а примјењиваће се од 1.1.2018. године.
Број: 01-020-136/17
Датум: 23.11.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                  Остоја Стевановић
203.
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 37. став 2. тачка 13. Статута
општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број 5/17), Скупштина општине Станари,
на 09. редовној сједници, одржаној 23.11.2017. године,
доноси
ОДЛУКУ
о донацији медицинске, информатичке и
телекомуникационе опреме ЈЗУ Дом здравља
Станари
I
Општина Станари донира ЈЗУ Дом здравља Станари
медицинску, информатичку и телекомуникациону
опрему за нормализацију функционисања установе, у
вриједности од 140.000,00 КМ.
II
Финансирање донације обезбијеђено је за 2017. годину
Ребалансом буџета општине Станари у износу од
80.000,00 КМ и буџетом општине Станари за 2018.
годину у износу од 60.000,00 КМ, из средстава гранта
намијењених за ЈЗУ Дом здравља Станари.

Општина Станари ће ради транспарентности
и законитости спровести процедуре јавних набавки,
након чега ће са ЈЗУ Дом здравља Станари потписати
уговор о донацији.
III
Потребна медицинска, информатичка и
телекомуникациона опрема набавиће се у складу
са потребама и спецификацијама ЈЗУ Дом здравља
Станари.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-137/17
Датум: 23.11.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                 Остоја Стевановић
204.
На основу члана 39. став (2) тачка 37) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 53. став 82) и члана 79.
став (2) Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 37.
Статута општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број 5/17), Скупштина општине Станари, на
09. редовној сједници, одржаној 23.11.2017. године,
доноси
ОДЛУКУ
о утврђивању Листе стручњака за именовање
конкурсних комисија за спровођење поступка за
пријем службеника у Општинску управу општине
Станари
Члан 1.
Утврђује се Листа стручњака за именовање
конкурсних комисија за спровођење поступка за пријем
службеника у Општинску управу општине Станари (у
даљем тексту: Листа стручњака), коју чине:
1. проф. др Слијепчевић Витомир, доцент
економских наука,
2. проф. др Лукић Дарко, редовни проф.
медицинских наука,
3. проф. др Видовић Стојко, редовни проф.
биохемије,
4. проф. др Микановић Бране, ванредни проф.
педагошких наука,
5. проф. др Ђурић Тихомир, ванредни проф.
техничких наука,
6. проф. др Бајић Гордан, доцент медицинских

27. новембар  2017. године

наука,
наука,

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СТАНАРИ - БР. 10

7. проф. др Тодоровић Жељко, доцент правних

8. мр Ристић Александар, мастер дизајнер
медија у образовању,
9. мр Ставановић Ненад, мастер криминалиста,
10. Ђедовац Сања, дипл. психолог,
11. Пијетловић Славен, дипл. инж. заштите од
пожара-заштита животне средине
12.
Јеринић
Данијел,
дипл.
инж.
електротехнике,
13. Елчић Драгомир, дипл. инж. грађевине,
14. Пантић Цвијета, дипл. правник,
15. Јеринић Горан, дипл. инж. рударства,
16. Ковачевић Боро, дипл. инж. рударства,
17. Мојевић Маја, дипл. педагог.
18. Стевановић Младе, дипл. инж. машинства,
19. Ковачевић Дражен, дипл архитекта,
Члан 2.
Приликом спровођења поступка за пријем
службеника у Општинску управу надлежни орган
ће именовати конкурсне комисије у које ће се, поред
осталих, именовати и законом прописан број чланова
са Листе стручњака, из члана 1. ове Одлуке.
Члан 3.
Листа стручњака, из члана 1. ове Одлуке,
утврђује се на вријеме трајања мандата Скупштине
општине.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-138/17
Датум: 23.11.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                 Остоја Стевановић
205.
На основу члана 39. став 2. тачка 23. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) и члана 37. став 2. тачка 24. Статута
општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број 5/17), Скупштина општине Станари,
на 09. редовној сједници, одржаној 23.11.2017. године,
доноси
ОДЛУКУ
о оснивању Одбора за жалбе општине Станари
Члан 1.
(1) Оснива се Одбор за жалбе општине Станари
(у даљем тексту: Одбор).
(2) Одбор одлучује, у другом степену, о жалбама

Страна: 13

учесника јавног конкурса у поступку запошљавања
у Општинску управу, о жалбама које се односе на
статусна питања службеника и намјештеника, као и о
другим жалбама, утврђеним Законом о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе.
(3) Под статусним питањем службеника и
намјештеника подразумијева се: заснивање радног
односа, премјештај, распоређивање, оцјењивање,
напредовање, дисциплинска одговорност и престанак
радног односа.
(4) Одлуке Одбора су коначне, а могу се
преиспитивати од надлежног суда, у складу са законом.
Члан 2.
(1) Одбор има предсједника и два члана и
самосталан је у свом раду.
(2) Предсједник и чланови Одбора немају
статус службеника и намјештеника у Општинској
управи.
Члан 3.
(1) Предсједник и чланови Одбора имају право
на накнаду за рад.
(2) Новчана накнада предсједнику и члановима
Одбора износи 100,00 КМ по одржаној сједници.
(3) Предсједник и чланови Одбора стичу право
на новчану накнаду даном ступања на снагу акта о
именовању предсједника, односно члана Одбора.
Члан 4.
(1) Одбор одлучује већином гласова од укупног броја
чланова.
(2) Одбор доноси Пословник о раду.
(3) Одбор има печат, у складу са законом.
(4) Одбор о свом раду подноси извјештај Скупштини
општине Станари најмање једном годишње.
(5) Стручно-техничке послове за потребе Одбора
обавља Одјељење за општу управу.
Члан 5.
(1) Предсједника и чланове Одбора именује
Скупштина општине Станари након спроведеног јавног
конкурса, на период од четири године, са могућношћу
поновног избора.
(2) Јавни конкурс објављује се у „Службеном
гласнику Републике Српске“ и у најмање једном
дневном листу, доступним јавности, на територији
Републике Српске, са роком од 15 дана за пријављивање
кандидата.
(3) За спровођење јавног конкурса за избор
Одбора, Скупштина општине Станари именује
комисију од пет чланова, од којих су три члана са
Листе стручњака коју утврђује Скупштина општине,
а два члана су службеници који имају одговарајуће
професионално искуство.
(4) Поступак за избор Одбора подразумијева
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контролу испуњености услова и улазни интервју,
а спроводи се у року 30 дана, од дана истека рока за
пријављивање кандидата.
(5) Поступак именовања Одбора мора се
окончати у року 30 дана, од дана достављања приједлога
комисије, из става 3. овог члана, предсједнику
Скупштине општине.
(6) У случају да јавни конкурс за именовање
Одбора није успио, Скупштина општине доноси
закључак о неуспјелом јавном конкурсу који доставља
свим кандидатима и одлуку о расписивању новог јавног
конкурса у року 30 дана, од дана утврђивања да јавни
конкурс није успио.
(7) Након престанка мандата Одбора, или у
случају да једном од чланова Одбора престане мандат
прије истека времена на који је именован, Скупштина,
до окончања поступка именовања Одбора или члана
Одбора, именује вршиоце дужности Одбора или
вршиоца дужности члана Одбора, а најдуже за период
до 90 дана.
(8) Вршилац дужности члана Одбора мора да
испуњава опште услове за запошљавање у Општинској
управи и посебне услове за именовање, у складу са
законом.
Члан 6.
(1) У Одбор може бити именовано лице које
испуњава опште услове за запошљавање у Општинској
управи и посебне услове за именовање.
(2) Посебни услови за именовање су:
1) да има завршен четвoрогодишњи студиј са звањем
дипломирани правник, или први циклус студија са
звањем дипломирани правник и остварених најмање
240 ЕЦТС бодова или еквивалент,
2) да има најмање пет година радног искуства у
траженом степену образовања,
3) да има положен стручни испит за рад у органима
управе или положен правосудни испит и
4) доказани резултати рада на ранијим пословима и
посједовање организационих способности
(3) За члана Одбора не могу се именовати лица
запослена у општинскоj/градској управи.
Члан 7.
Члану Одбора престаје мандат, прије истека
времена на које је именован, у сљедећем случајевима:
1) у случају смрти,
2) подношења оставке у писаној форми,
3) ако је у поступку избора прећутао или дао нетачне
податке који су били од значаја за именовање у Одбор,
4) због неизвршавања, несавјесног, односно
неблаговременог извршавања дужности,
5) у случају потпуног губитка радне способности –
даном правоснажности рјешења надлежног органа и
6) ако правоснажном пресудом буде осуђен на
безусловну казну затвора у трајању од најмање шест
мјесеци.
Члан 8.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о оснивању Одбора за жалбе општине
Станари („Службеник гласник општине Станари“, број
3/15).
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-139/17
Датум: 23.11.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                Остоја Стевановић

206.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), чланова 10. и 11. Закона
о накнадама за коришћење природних ресурса
у сврху производње електричне енергије
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.
52/14) и члана 37. Статута општине Станари,
(,,Службени гласник општине Станари“, број:
5/17), Скупштина општине Станари, на 09.
редовној сједници, одржаној 23.11.2017. године,
доноси:
ПРОГРАМ
утрошка средстава по основу наканада за
кориштење минералних сировина у сврху
производње електричне енергије у 2017.
години
Члан 1.
Овим Програмом утрошка средстава од
накнада за кориштење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије за 2017. годину
(у даљем тексту: Програм ), утврђују се намјене у
које ће се средства ових накнада, у 2017. години,
усмјеравати и трошити.
Члан 2.
Ребалансом буџета општине Станари
за 2017. годину, планирани износ средстава од
накнада за кориштење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије, од 5.939.768
КМ, утрошиће се за намјене утврђене законом, у
складу са приоритетним потребама, и то за:
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Члан 3.
Средства, из члана 2. овог Програма,
не могу се користити за плате и друга лична
примања запослених у административној служби,
функционера и одборника у Скупштини општине
Станари.
Члан 4.
Обим и динамика трошења средстава,
по овом Програму, ускладиће се са обимом
и динамиком прилива средстава накнада
за кориштење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије. Појединачни
пројекти уврштени су у План јавних набавки за
2017. годину.
Члан 5.
Овај Програм ступа на снагу даном
доношења, а односи се на 2017. годину.
Број: 01-020-140/17
Датум: 23.11.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                         Остоја Стевановић
207.
Ha основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број:97/16), члана 2.12. став 5. Изборног
закона БиХ (“Службени гласник БиХ“, број: 23/01,
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05,
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10,
18/13, 7/14 и 31/16) и члана 37. Статута општине
Станари (“Службени гласник општине Станари”,
број: 5/17), Скупштина општине Станари на 08.
редовној сједници, одржаној 12.10. 2017. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању трећег члана Општинске изборне
комисије општине Станари
Члан 1.
Јасна (Драган) Миливојевић, дипл.
правник из Остружње Доње именује се за трећег
члана Општинске изборне комисије општине
Станари.
Члан 2.
Мандат члана Општинске
комисије траје седам година, а почиње
дана давања сагласности Централне
комисије БиХ на рјешење о именовању
Општинске изборне комисије.

изборне
тећи од
изборне
чланова

Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу по добијању
сагласности Централне изборне комисије уз
забиљешку броја и датума давања сагласности,

након чега ће се објавити у „Службеном гласнику
општине Станари“.
О б р а з л о ж е њ е:
У складу са Одлуком о поновном
објављивању јавног огласа за именовање трећег
члана Општинске изборне комисије општине
Станари, објављене у „Службеном гласнику
општине Станари број: 07/17, објављен је јавни
оглас за именовање трећег члана Општинске
изборне комисије општине Станари у дневним
новинама „ Глас Српске“, дана 12.07.2017. године
и у „Службеном гласнику Републике Српске“, број
68/17, од 20.07.2017. године.
На расписани јавни оглас пристигле су двије
пријаве. Комисија за спровођење поступка по
јавном огласу је заказала интервју са пријављеним
кандидатима за 30.08.2017. године. На интервју
се одазвао само кандидат Јасна Миливојевић.
Након интервјуа, Комисија је извршила бодовање
кандадата, те упутила приједлог Комисији за
избор и именовање Скупштине општине Станари
да се Јасна Миливојевић именује за трећег члана
ОИК-а.
Комисија за избор и именовање Скупштине
општине Станари је у свом извјештају Скупштини
општине предложила да се Јасна Миливојевић,
дипломирани правник са искуством у спровођењу
избора именује за трећег члана ОИК-а. Скупштина
општине је једногласно усвојила рјешење као у
диспозитиву.
Рјешење као у диспозитиву доноси
се јер је чланом 2.12. став 5. Изборног закона
БиХ прописано да чланове општинске изборне
комисије именује Скупштина општине, уз
сагласност Централне изборне комисије БиХ, на
основу јавног огласа и по процедури коју утврђује
Централна изборна комисија БиХ.
Чланом 2.4. Изборног закона БиХ
прописано је да се члан општинске изборне
комисије именује на седам година.
Чланом 9. став 1. Упутства о утврђивању
квалификација, броја и именовању чланова
општинске изборне комисије основне изборне
јединице у Босни и Херцеговини прописано је
да мандат члана Изборне комисије траје седам
година, и тече од дана давања сагласности
Централне изборне комисије БиХ на Одлуку о
именовању члана Изборне комисије донесену од
стране надлежног органа.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Рјешења не може
се уложити жалба, али се може покренути управни
спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30
дана, од дана достављања рјешења.
Број: 01-020-122/17
Датум: 12.10.2017. године.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                         Остоја Стевановић
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208.
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
Нацрта буџета општине Станари за 2018. годину,
Скупштина општине Станари на 09. редовној
сједници, одржаној 23.11.2017. године, доноси:
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Нацрт Плана буџета
општине Станари за 2018. годину, у износу од
8.991.798 КМ и упућује на јавну расправу ради
прибављања примједби, мишљења и приједлога.
Јавна расправа ће се спровести у периоду од 01.12.
до 15.12.2017. године.
2. Саставни дио овог Закључка је табеларни
преглед Нацрта буџета општине Станари за
2018. годину по економској и функционалној
класификацији.
3. Задужује се Одјељење за привреду и
финасије општине Станари да спроведе јавну
расправу на Нацрт буџета општине Станари за
2018. годину.
4. Овај Закључак ступа на снагу дан након
објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-141/17
Датум: 23.11.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
                                       Остоја Стевановић
209.
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
Нацрта Акционог плана развоја општине Станари
за период 2017-2019. година, Скупштина општине
Станари на 09. редовној сједници, одржаној
23.11.2017. године, доноси:
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Нацрт Акционог плана
развоја општине Станари за период 20172019. година и упућије на јавну расправу ради
прибављања примједби, мишљења и приједлога.
2. Јавна расправа ће се одржати 12.12.2017.
године у 16:00 часова у сали Скупштине општине
Станари.
3. Саставни дио овог закључка је Нацрт
Акционог плана развоја општине Станари за
период 2017-2019. године.
4. Задужује се Одјељење за привреду и
финасије општине Станари да спроведе јавну
расправу на Нацрт Акционог плана развоја
општине Станари за период 2017-2019. године.
5. Овај Закључак ступа на снагу дан након
објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.

Број: 01-020-142/17
Датум: 23.11.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
                                       Остоја Стевановић
210.
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
Нацрта
Интегрисане
стратегије
локалног
развоја општине Станари за период 2018-2027,
Скупштина општине Станари на 09. редовној
сједници, одржаној 23.11.2017. године, доноси:
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Нацрт Интегрисане
стратегије локалног развоја општине Станари за
период 2018-2027. и упућије на јавну расправу
ради прибављања примједби, мишљења и
приједлога.
Јавна расправа ће се одржати 12.12.2017. године у
16:00 часова у сали Скупштине општине Станари.
2. Саставни дио овог закључка је Нацрт
Интегрисане стратегије локалног развоја општине
Станари за период 2018/2027. године.
3. Задужује се Одјељење за привреду и
финасије општине Станари да спроведе јавну
расправу на Нацрт Интегрисане стратегије
локалног развоја општине Станари за период
2018-2027.
4. Овај Закључак ступа на снагу дан након
објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-143/17
Датум: 23.11.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
                                        Остоја Стевановић
211.
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
Информације о подјели имовине између града
Добоја и општине Станари у предмету утврђивања
арбитражног питања, Скупштина општине
Станари, на 09. редовној сједници, одржаној
23.11.2017. године, доноси:
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Информација Радне групе
за утврђивање арбитражног питања.
2. Предлаже се граду Добоју да размотри
арбитражно питање које гласи:
„Колики је удио општине Станари у имовини
бившег града Добоја и на коју имовину се он
конкретно односи?“
и евентуално га другачије преформулише, уз
потребу да предмет арбитражног поступка буду
СВА НЕУСАГЛАШЕНА ПИТАЊА.
3. Скупштина општине Станари инсистира
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да се спор око подјеле имовине између града
Добоја и општине Станари ријеши арбитражом
уз помоћ Министарства за управу и локалну
самоуправу Републике Српске.
4. Овај Закључак ступа на снагу дан након
објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-144/17
Датум: 23.11.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
                                        Остоја Стевановић

II АКТИ НАЧЕЛНИКА
212.
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:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Удружења
„Анђео“ Станари
Члан 1.
Додјељују средства Удружењу за помоћ
дјеци и омладини са потешкоћама у развоју
„Анђео“ Станари у износу од 500,00 KM, а
на основу Захтјева, број 04-2/1-40-301/17, од
15.11.2017. 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

Ова
доношења.

Одлука

ступа

Страна: 19

на

снагу

даном

Број: 04-2/1-40-301-1/17
Станари, 20.11.2017. године.
Достављено:
- Удружење „Анђео“,
- Одјељење за привреду и финансије, - а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                    Душан Панић
213.
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:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Општинске
борачке организације Станари
Члан 1.
Додјељују се средства Општинској
борачкој организацији Станари у износу од
5.000,00 KM, а на основу Захтјева, број 04-2/1-40289/17, од 07.11.2017. 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.

Члан 3.

Средства ће бити исплаћена на жирорачун Општинске борачке организације Станари,
број: 5553000021587703, код Нове Банке а.д. Бања
Лука.
Члан 4.

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

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

Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за
финансије и буџет.

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

Члан 5.

Члан 6.

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
доношења.

Одлука

ступа

на

снагу

даном

Образложење
С обзиром на расположивост средстава,
на позицији „Финансирање Општинске борачке
организације Станари“, одлучено је као у
диспозитиву.
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Страна: 20

Достављено:
- именованом,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а

Број: 04-2/1-40-289-1/17
Станари, 15.11.2017. године.
Достављено:
- именованом,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                   Душан Панић

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                  Душан Панић
214.
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:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Општинске
борачке организације Станари
Члан 1.
Додјељују се средства Општинској
борачкој организацији Станари у износу од
5.000,00 KM, а на основу Захтјева, број 04-2/1-40260/17, од 04.10.2017. године.
Члан 2.

215.
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:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе ФК
„Жељезничар“ Добој
Члан 1.
Додјељују се средства ФК „Жељезничар“
Добој, за санацију клуба од поплаве из 2014. године
у износу од 500,00 KM, а на основу Захтјева, број
04-2/1-40-253-1/17, од 27.09.2017. 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.

Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150 Одјељење за привреду,
друштвене дјелатности и локални економски
развој, економски код 415 210 Финансирање
спортским и омладинским организацијама и
удружењима.

Члан 3.

Члан 3.

Средства ће бити исплаћена на жирорачун Општинске борачке организације Станари,
број: 5553000021587703 код Нове банке а.д. Бања
Лука.
Члан 4.

Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун
ФК „Жељезничар“ Добој, број: 562-005-0000295809, код НЛБ Развојне банке.

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

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

Члан 5.

Члан 5.

Обавезује
се
Општинска
борачка
организација Станари да оправда трошење
додјељених средстава достављањем ваљаних
доказа (рачуна) на увид у Одјељење за финансије
и буџет.
Члан 6.

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

Ова
доношења.

Одлука

ступа

на

снагу

даном

Образложење
С обзиром на расположивост средстава,
на позицији „Финансирање Општинске борачке
организације Станари“, одлучено је као у
диспозитиву.
Број: 04-2/1-40-260-1/17
Станари, 13.10.2017. године.

Члан 4.

Члан 6.
Ова
доношења.

Одлука

ступа

на

снагу

даном

Број: 04-2/1-40-253-1/17
Станари, 26.10.2017. године.
Достављено:
- ФК „Жељезничар“ Добој
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                   Душан Панић
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216.
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:
ОДЛУКУ
о додјели буџетских средстава за потребе
СПЦО Јелањска
Члан 1.
Додјељују
буџетска
средства
за
Светосавски дом у Јелањској у износу од 4.603,00
KM, а на основу Захтјева, број 04-2/1-40-303/17,
од 20.11.2017. године.
Члан 2.
Наведена средства биће извршена са
потрошачке јединице 0138150 Одјељења за
привреду, друштвене дјелатности и локални
економски развој, са позиције 415 230 Капитални
грантови етничким и вјерским организацијама и
удружењима.
Члан 3.

Страна: 21  

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:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Клуба
добојских мажореткиња-секција Станари
Члан 1.
Додјељују се средства Клубу добојских
мажореткиња-секција Станари у износу од 600,00
KM, а на основу Захтјева, број 04-2/1-40-258/17,
од 03.10.2017. године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150 Одјељење за привреду,
друштвене дјелатности и локални економски
развој, економски код 415 200 Текући грантови
непрофитним субјектима у земљи.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун
Клуба добојских мажореткиња-секција Станари,
број: 5550080054300420, код Нове банке а.д. Бања
Лука.
Члан 4.

Средствима ће бити плаћена понуда
број 00053 у износу 4.603,00 КМ, од „Нивекс“
Дервента, на жиро-рачун бр. 555-008-00253110-97
Нова банка.

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

Члан 4.

Члан 5.

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

Обавезује се Клуб добојских мажореткињасекција Станари да оправда трошење додијељених
средстава достављањем ваљаних доказа (рачуна)
на увид у Одјељење за финансије и буџет.

Члан 5.
Ова
доношења.

Одлука

ступа

на

снагу

даном

Образложење

Члан 6.
Ова
доношења.

Одлука

ступа

на

снагу

даном

Образложење

С обзиром на расположивост средстава
по ребалансу, на позицији „Капитални грантови
етичких и вјерских организација и националних
мањина“ и да је достављен рачун за правдање
утрошка средстава, одлучено је као у диспозитиву.

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

Број: 04-2/1-40-303-1/17
Станари, 20.11.2017. године.

Број: 04-2/1-40-258-1/17
Станари, 13.10.2017. године.

Достављено:
- СПЦО Јелањска,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а.

Достављено:
- Клуб мажореткиња Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                    Душан Панић

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                   Душан Панић
218.

217.
На основу члана 43. став (2) алинеја а) и
б) Закона о буџетском систему РС (‘’Службени

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
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Страна: 22

Станари (‘’Службени гласник општине Станари’’,
број 5/17), начелник општине, доноси:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Фондације
„Правда за генерала Новака Ђукића“
Члан 1.
Додјељују се средства Фондацији „Правда
за генерала Новака Ђукића“ у износу од 1.000,00
KM, а на основу Захтјева, број 06-40-87/17, од
25.04.2017. 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
Фондације „Правда за генерала Новака Ђукића“,
број 1610450069400045, код Raiffeisen банке.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за
финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Фондација „Правда за
генерала Новака Ђукића“ 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
доношења.

Одлука

ступа

на

снагу

даном

Образложење
С обзиром на расположивост средстава,
на позицији „Финансирање Општинске борачке
организације Станари“, одлучено је као у
диспозитиву.
Број: 06-40-87-1/17
Станари, 24.10.2017. године.
Достављено:
- именованом,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                    Душан Панић
219.
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:
ОДЛУКУ
о додјели средстава Удружењу савеза бораца
НОР-а Станари
Члан 1.
Додјељују се средства Удружењу савеза
бораца НОР-а Станари у износу од 300,00 KM,
а на основу Захтјева, број 04-2/1-40-205/17, од
18.08.2017. 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 жирорачун 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.
Ова
доношења.

Одлука

ступа

на

снагу

даном

Образложење
С обзиром на расположивост средстава,
на
позицији
„Финансирање
невладиних
организација“, одлучено је као у диспозитиву.
Број: 04-2/1-40-205-1/17
Станари, 13.10.2017. године.
Достављено:
- НОР Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                     Душан Панић
220.
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:
ОДЛУКУ
о додјели буџетских средстава за потребе
Спортског друштва ‘’РУДАР’’ Станари
Члан 1.
Додјељују се буџетска средства Спортском
друштву ‘’РУДАР’’ Станари за завршетак јесење
полусезоне 2017/18 у износу од 5.000,00 КМ,
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а на основу Захтјева, број 04-2/1-40-285/17, од
06.11.2017. 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.

Страна: 23

јединице 0138150 Одјељење за привреду,
друштвене дјелатности и локални економски
развој, економски код 415 210 Текући грантови
спортским и омладинским организацијама и
удружењима.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жирорачун Фудбалског клуба „АЛФА“ Модрича, број:
562-011-00002292-64, код НЛБ Развојне банке.

Члан 3.

Члан 4.

Средства ће бити исплаћена на жирорачун Спортског друштва ‘’РУДАР’’ Станари,
број: 5553000008479608, код Нове банке А.Д.
Бања Лука.

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

Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за
финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Спортско друштво ‘’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
доношења.

Одлука

ступа

на

снагу

даном

Број: 04-2/1-40-285-1/17
Станари, 15.11.2017. године.
Достављено:
- СД ‘’РУДАР’’ Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                   Душан Панић
221.
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:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Фудбалског
клуба „АЛФА“ Модрича
Члан 1.
Додјељују се средства Фудбалском клубу
„АЛФА“ Модрича, за организовање меморијалног
турнира „Др Милан Јелић“ у износу од 500,00
KM, а на основу Захтјева, број 04-2/1-40-277/17,
од 19.10.2017. године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке

Члан 5.
Обавезује се ФК „АЛФА“ Модрича
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
доношења.

Одлука

ступа

на

снагу

даном

Број: 04-2/1-40-277-1/17
Станари, 19.10.2017. године.
Достављено:
- ФК „АЛФА“ Модрича
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                   Душан Панић
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222.
Ha основу чланова 60, 62, 63 и 64. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број 97/16), члана 68. Статута општине
Станари (“Службени гласник општине Станари”, број
5/17), члана 4. Одлуке о оснивању Општинске управе
општине Станари (“Службени гласник општине
Станари”, број 4/17), Посебног колективног уговора
за запослене у области локалне самоуправе Републике
Српске, број: 10.3-020-405/17, од 10.02.2017. године
(“Службени гласник Републике Српске”, број 20/17),
Правилника о платама, накнадама и осталим личним
примањима запослених у Општинској управи општине
Станари (“Службени гласник општине Станари”, број
4/17 и 7/17), а у складу са Уредбом Владе Републике
Српске о начелима за унутрашњу организацију и
систематизацију радних мјеста у градској, односно
општинској управи и Уредбом Владе Републике Српске
о категоријама, звањима и условима за обављање
послова службеника у јединицама локалне самоуправе

(“Службени гласник Републике Српске”, број 10/17)
и мјерама реформске агенде за Босну и Херцеговину,
начелник општине Станари, доноси:
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о платама,
накнадама и осталим
личним примањима запослених у Oпштинској
управи општине Станари
Члан 1.
У Правилнику о платама, накнадама и осталим
личним примањима запослених у Oпштинској управи
општине Станари (‘’Службени гласник општине
Станари’’, бр. 4/17 и 7/17), члан 7. мијења се, у дијелу
који се односи на Одсјек Добровољна ватрогасна
јединица, и гласи:
‘’Коефицијенти за обрачун плата запослених утврђују
се у распону од 4,00 до 19,00 према платним групама и
у зависности од сложености послова и стручне спреме
прописане за радно мјесто. 223.
Број: 02-343-92/17
Датум: 24.10.2017. година.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 223.

Члан 2.

Члан 3.

Ступањем на снагу овог Правилника
престају да важе коефицијенти, који су били одређени
Правилником о платама, накнадама и осталим личним
примањима, запослених у Одсјеку Доборовољна
ватрогасна јединица Општинске управе општине
Станари (“Службени гласник општине Станари”, број
4/17 и 7/17).

Овај Правилник ступа на снагу 01.11.2017.
године, а биће објављен у „Службеном гласнику
општине Станари“.
Број: 02-120-3.2/17
Датум: 31.10.2017. год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                         Душан Панић, с.р
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223.

224.

Број: 02-343-92/17
Датум: 24.10.2017. година.

Број: 02-600-1/17
Датум: 08.11.2017. године

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16) и члана 68. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“ број 5/17),
начелник општине, доноси

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16) и члана 68. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“ број: 5/17),
начелник општине, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за аутопутску петљу на
аутопуту Бања Лука- Добој

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за изградњу зграде
обданишта

Члан 1.

Члан 1.

У Комисију за аутопутску петљу на аутопуту
Бања Лука-Добој, у зони надвожњака „Нинковић“,
испред општине Станари именују се сљедећи чланови:

У Комисију за изградњу зграде обданишта именују се
сљедећи чланови:
1. Ристић Александар, мастер дизајнер медија у
образовању, предсједник,
2. Маја Мојевић, дипломирани дефектолог, замјеник
предсједника,
3. Зорица Глишић-Самац, професор енглеског језика и
књижевности, члан,
4. Свјетлана Ђекановић, дипломирани логопеддефектолог, члан,
5. Марина Бијељић, дипл. правник, члан,
6. Будимир Јовановић, геометар,члан.

1. Горан Јеринић дипл. инж. рударства, посланик у
НСРС, предсједник,
2. Дијана Смиљанић Ђекић дипл. правник, секретар
Комисије,
3. Будимир Јовановић геометар, члан,
4. Јово Тешић, дипл. инж. грађевине, овлаштени
пројектант, члан,
5. Зоран Шкорић дипл. инж. електротехнике, овлаштени
пројектант, члан,
6. Борис Миличић дипл. економиста, члан,
7. Сузана Квржић, дипл. инж. саобраћаја - мастер, члан,
8. Владо Цвијановић одборник, члан.

Члан 2.
Задатак Комисије је да ради, предлаже и
организује мјере, поступке и активности на изградњи
зграде обданишта и њеног стављања у функцију.
Комисија је дужна да подноси извјештаје начелнику
општине о свом раду и активностима на реализацији
пројекта.
Члан 3.
Комисија ће почети са радом даном именовања.

Члан 2.
Задатак Комисије је да испред општине
Станари прати активности на изградњи аутопутске
петље и у складу са тим:
- врши координацију активности између општине
Станари и ЈП „Аутопутеви РС“ и ЈП „Путеви РС“, као
и надлежних министарстава,
- ради на прикључењу општине Станари на аутопутску
петљу,
- даје приједлоге начелнику општине за поступање
у конкретном случају у финансијском, правном и
техничком смислу,
- подноси извјештаје начелнику општине о свом
раду и активностима на реализацији реконструкције
регионалног пута.
Члан 3.
Комисија ће радити до прикључења општине Станари
на аутопутску петљу на аутопуту Бања Лука-Добој, у
зони надвожњака „Нинковић“.

Члан 4.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“.
ДОСТАВИТИ:
1. Члановима комисије 6х
2. а/а,
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић
225.
Број: 02-501-6 /17
Датум: 24.10.2017. године

Члан 4.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 68. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број 5/17),
начелник општине, доноси

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“.
ДОСТАВИТИ:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за подршку у раду ЈЗУ Дома
здравља Станари

1. Члановима комисије 8х
2. а/а,

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић

Члан 1.
У Комисију за подршку у раду ЈЗУ Дома
здравља Станари именују се сљедећи чланови:
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1. др Александар Панић, в.д. директор ЈЗУ Дом здравља
Станари, предсједник,
2. Недељко Ђекић, дипл економиста, члан,
3. Дијана Смиљанић Ђекић, дипл. правник, члан,
4. Мирко Кајганић, правник, члан,
5. Драгомир Елчић, мр дипл. инж. грађевине, члан,
6. Слађан Богдановић, дипл. инж. пољопривреде, члан,
7. Борис Миличић, дипл. економиста, члан.

- сви привредни и други субјекти на подручју општине,
у времену од 7,00 до 15,00 часова,
- правна лица и предузетници који обављају пекарску
дјелатност у времену од 0,00 до 24,00 часа,
- привредни и други субјекти којима је другим
законским прописима изричито дозвољено да раде.

Члан 2.

У дане републичког празника угоститељски
објекти могу да раде у складу са радним временом
прописаним Одлуком о одређивању радног времена
угоститељских објеката на подручју општине Станари.

Задатак Комисије је да ради, предлаже и
организује мјере, поступке и активности на подизању
нивоа и обухвата примарне здравствене заштите
становника општине Станари.
Члан 3.
Комисија почиње са радом даном именовања.
Члан 4.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“.
ДОСТАВИТИ:
1. Члановима комисије 7х
2. а/а,

Члан 3.

Члан 4.
У случају поступања супротно одредбама
ове Наредбе, примјењиваће се одредбе о надзору,
прописаним прекршајима и санкцијама за учињени
прекршај из Закона о празницима, Одлуке о одређивању
радног времена правним лицима и предузетницима који
обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност
на подручју општине Станари и Одлуке о одређивању
радног времена угоститељских објеката на подручју
општине Станари.
Члан 5.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                           Душан Панић

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“,
интернет страници општине Станари и на огласној
табли Општинске управе Станари.

226.

Број: 02-113-12/17
Датум: 13.11.2017. године

На основу члана 5. став (3) Закона о празницима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 43/07), Одлуке о одређивању радног
времена угоститељских објеката на подручју општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број
3/15), члана 7. Одлуке о одређивању радног времена
правним лицима и предузетницима који обављају
трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју
општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број 4/15) и члана 68. Статута општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број
5/17), начелник општине Станари, донио је
НАРЕДБУ
о одређивању радног времена на дан празника
Републике Српске-Дан успоставе Општег оквирног
споразума за мир у Босни и Херцеговини 21.
новембра
Члан 1.
У дане републичког празника-Дан успоставе
Општег оквирног споразума за мир у Босни и
Херцеговини 21. новембар 2017. године, ради
задовољења неопходних потреба грађана, дужни су да
раде:
1. предузећа која обављају комуналне дјелатности,
2. професионална ватрогасна јединица, у времену од
0,00 до 24,00 часа, односно организовање дежурстава и
приправности, зависно од процјене опасности,
3. јавни превоз путника - аутобуске станице, у складу
са редовима вожње
Члан 2.
На дан републичког празника, поред субјеката
из претходног члана, могу да раде:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић
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