
17.

	 На	основу	члана	80.	став	4.	Закона	о	уређењу	
простора	 и	 грађењу	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	број:	40/13,	106/15,	3/16	и	84/19)	и	чланова	17.	
и	 37.	 Статута	 општине	 Станари	 („Службени	 гласник	
општине	 Станари“,	 број	 5/17),	 Скупштина	 општине	
Станари,	 на	 27.	 редовној	 сједници	 одржаној	 дана	
11.02.2020.године	,	донoси

О Д Л У К У
о просјечној коначној грађевинској цијени m2 

корисне површине стамбеног
              и пословног простора у 2019. години на 

подручју општине Станари

Члан	1.

	 Просјечна	 коначна	 грађевинска	 цијена	 m2	
корисне	површине	стамбеног	и	пословног	простора	у	
2019.	години,	на	подручју	општине	Станари,	утврђује	
се	у	износу	од	572,59	КМ.

Члан	2.				

	 Просјечна	 коначна	 грађевинска	 цијена,	 из	
претходног	 члана,	 служиће	 као	 основица	 у	 	 2020.	
години	за	израчунавање	висине	ренте.	
                                                                   

Члан	3.

	 Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана,	 од	
дана	 објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Станари“,	а	примјењиваће	се	у	2020.	години,	односно	
најкасније	до	31.03.2021.	године.

Број:01-020-3/20																				 																
Датум:11.02.2020.	године		

																																							ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
	 	 																			Остоја	Стевановић	с.р.

18.

	 На	 основу	 члана	 чланова	 10.	 и	 40.	 Закона	 о	
уређењу	 простора	 и	 грађењу	 („Службени	 гласник	
Републике	Српске“,	број:	40/13,	106/15,	3/16	и	84/19),	
члана	 39.	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	
гласник	 Републике	 Српске“,	 број	 97/16	 и	 36/19),	 те	

члана	 37.	 Статута	 општине	 Станари	 („Службени	
гласник	 општине	 Станари“,	 број	 5/17),	 Скупштина	
општине	Станари,	на	27.	редовној	сједници,	одржаној	
дана	11.02.2020.	године	доноси

О Д Л У К У
о измјени Одлуке о приступању изради 

Регулационог плана експлоатационих поља „ЕФТ-
Рудник и Термоелектрана Станари“ 

Члан	1.

	 У	Одлуци	о	приступању	изради	Регулационог	
плана	 експлоатационих	 поља	 „ЕФТ-Рудник	 и	
Термоелектрана	 Станари“,	 број:	 01-020-61/19	 од	
23.08.2019.	 године	 („Службени	 гласник	 општине	
Станари“,	број:	5/19)	 	у	члану	1.	став	3.	 	мијења	се	и	
гласи:

„	 Укупна	 површина	 коју	 ће	 обухватити	 План	 износи	
3126	ha.“

Члан	2.

	 Члан	6.	мијења	се	и	гласи:

		 „Средства	 за	 израду	 Плана	 и	 трошкове	 у	
поступку	његовог	доношења	обезбиједиће,	 по	 основу	
Споразума	о	финансирању	израде	регулационог	плана,	
ЕФТ-Рудник	и	Термоелектрана	Станари	д.о.о.	Станари	
из	властитих	средстава.“

Члан	3.

	 Члан	7.	став	2.	Одлуке	мијења	се	и	гласи:

„	 У	 складу	 са	 Споразумом	 о	 финансирању	 израде	
регулационог	 плана	 избор	 Носиоца	 израде	 извршиће	
ЕФТ-Рудник	и	Термоелектрана	Станари	д.о.о.	Станари.

Члан	4.

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

Број:01-020-4/20																																																																						
Датум:	 11.02.2020.	године			
  
																																							ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																																	Остоја	Стевановић	с.	р.																																

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

СРПСКОГ НАРОДА

I АКТИ СКУПШТИНЕ

БРОЈ:3
СТАНАРИ

12. ФЕБРУАР 2020. 
ГОДИНЕ

ГОДИНА: VI
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19.

	 На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	 локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	 97/16	 и	 36/19)	 и	 члана	 37	 Статута	 општине	
Станари	(„Службени	гласник	општине	Станари“,	број	
5/17),	 Скупштина	 општине	 Станари,	 на	 27.	 редовној	
сједници,	одржаној	11.02.2020.	године,	доноси

П Р А В И Л Н И К 
о измјенама и допунама Правилника за додјелу 
новчане помоћи из буџета Општине Станари, 
намјењене социјално угроженим грађанима

Члан	1.

	 Овим	 Правилником	 мијења	 се	 и	 допуњује		
Правилник	 за	 додјелу	 новчане	 помоћи	 из	 буџета	
Општине	 Станари,	 намјењене	 социјално	 угроженим	
грађанима	 („Службени	 гласник	 општине	 Станари“,	
број:	 3/18)	 тако	 што	 у	 члану	 2.тачка	 а)	 након	 зареза	
додаје	се	„а	највише	до	500,00КМ“,	

у	тачки	б)	иза	зареза	додаје	се	„а	највише	до	200,00КМ“,	

у	 тачки	 в)	 иза	 зареза	 додаје	 се	 „а	 највише	 до	 300,00	
КМ“,	
у	тачки	г)	иза	зареза	додаје	се	„а	највише	до	1.000,00КМ“,	

у	тачки	д)	иза	зареза	додаје	се	„а	највише	до	200,00КМ“,		

тачка	ђ)	се	мијења	и	гласи:		„Плаћање	дијела	трошкова	
сахране	 за	 умрлог	 члана	 заједничког	 породичног	
домаћинства	 подносиоца	 захтјева,	 односно	 на	 захтјев	
мјесне	заједнице,	а	за	социјално	угроженог	грађанина,	
као	 и	 плаћање	 дијела	 трошкова	 погребном	предузећу	
за	обављену	сахрану	умрлог	лица	који	је	живио	сам,	а	
нема	ближих	сродника,	у	висини	рачуна	издатог	на	име	
подносиоца	 захтјева	 од	 стране	 овлаштеног	 погребног	
предузећа,	а	највише	до	500,00	KM“,	

у	тачки	е)	иза	зареза	додаје	се	„а	највише	до	400,00КМ“,

у	тачки	ж)	иза	зареза	додаје	се	„а	највише	до	400,00КМ“,

у	тачки	з)	иза	зареза	додаје	се	„а	највише	до	1.000,00КМ“,

у	тачки	и)	иза	„и“	додаје	се	„а	највише	до	800,00КМ“,

тачка	ј)	се	мијења	и	гласи:	„Плаћање	дијелова	трошкова	
лијечења/третмана	 у	 случају	 тешке	 и	 трајне	 болести,	
обављеног	 у	 здравственим	 установама	 Републике	
Српске	 у	 висини	 рачуна	 издатог	 од	 стране	 надлежне	
здравствене	установе	која	је	обавила	лијечење/третман,	
а	највише	до	800,00	КМ“,	иза	тачке	ј)	додају	се	следеће	
тачке	како	слиједи:

тачка	 к)	 Набавку	 ортотичко-протетичких	 помагала-	 у	
висини	рачуна	издатог	од	стране	установе	овлаштене	за	
израду	ортопедских	помагала,	а	највише	до	300,00	КМ,

тачка	л)	и	другим	нарочито	оправданим	случајевима.

Члан	2.

	 У	 члану	 3.	 тачка	 г)	 након	 ријечи	 „заједнице“		
остатак	 текста	 се	 мијења	 и	 гласи	 „или	 ЈУ	 Центар	 за	
социјални	рад	општине	Станари	(уколико	је	подносилац	
захтјева	корисник	права	по	основи	Закона	о	социјалној	
заштити)“,	тачка	д)	се	мијења	и	гласи	„Увјерње	пореске	
управе	за	регулисање	социјалних	питања-	једнократна	
помоћ“	

Члан	3.

	 У	 члану	 6.	 став	 2.	 брише	 се	 дио	 текста:	 “на	
приједлог	Одсјека	 за	послове	социјалне,	породичне	и	
дјечије	заштите“.
	 У	 истом	 члану	 	 у	 ставу	 3.	 умјесто	 „тачке“	
ставља	 се	 „зарез“	 и	 наставља	 дио	 текста:	 „	 осим	 у	
случајевима	 када	 се	 процијени	 да	 се	 појединац	 или	
цијела	породица	нашла	у	тешкој	социјалној	ситуацији,	
може	донијети	Одлуку	на	приједлог	Комисије“.

Члан	4.

	 Овај	Правилник	ступа	на	снагу	осмог	дана,	од	
дана	 објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Станари“

Број:01-020-5/20																															 	 				
Датум:11.02.2020.	године	

																																							ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
	 	 																	Остоја	Стевановић	с.р.

       
  
20.

	 На	основу	члана	6.	и	21.	Закона	о	комуналним	
дјелатностима	(„Службени	гласник	Републике	Српске“,	
број:	 124/11	 и	 100/17)	 и	 члана	 37.	 Статута	 општине	
Станари	(„Службени	гласник	општине	Станари“,	број	
5/17),	 Скупштина	 општине	 Станари,	 на	 27.	 редовној	
сједници,	одржаној	11.02.2020.	године,	доноси

П Р О Г Р А М
заједничке комуналне потрошње за 2020. годину

УВОД

	 Програм	 заједничке	 комуналне	 потрошње	 а	
посебно	 његова	 реализација,	 уз	 учешће	 грађана	 кроз	
културу	живљења,	чине	слику	општине	Станари.
	 Законом	 о	 комуналним	 дјелатностима	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	 број:	 124/11	
и	100/17)	утврђене	су	комуналне	дјелатности	посебног	
јавног	 интереса	 и	 начин	 обезбјеђивања	 посебног	
јавног	 интереса,	 организација	 обављања	 комуналних	
дјелатности	и	начин	њиховог	финансирања.	Комуналне	
дјелатности	посебног	 јавног	интереса,	 овим	Законом,	
разврстане	су	у	двије	групе,	и	то:

1.	дјелатности	индивидуалне	комуналне	потрошње	и
2.	дјелатности	заједничке	комуналне	потрошње.

	 Послове	 комуналне	 дјелатности	 обављају	
комунална	 и	 друга	 предузећа,	 са	 обавезом	 да	 се	
задовоље	потребе	грађана-корисника	услуга.

ДЈЕЛАТНОСТИ	ЗАЈЕДНИЧКЕ	КОМУНАЛНЕ	
ПОТРОШЊЕ

	 Дјелатности	заједничке	комуналне	потрошње,	
утврђене	Законом	о	комуналним	дјелатностима	су:

	 1.	 Чишћење	 јавних	 површина	 у	 насељеним	
мјестима,
	 2.	Одржавање,	 уређивање	и	 опремање	 јавних	
зелених	и	рекреационих	површина,
	 3.	Одржавање	јавних	саобраћајних	површина	у	
насељеним	мјестима,
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	 4.	Одвођење	атмосферских	падавина	и	других	
вода	са	јавних	површина,
	 5.	Јавна	расвјета	у	насељеним	мјестима	и
	 6.	Дјелатност	зоохигијене.

СРЕДСТВА	ЗА	ОБАВЉАЊЕ	КОМУНАЛНИХ	
ДЈЕЛАТНОСТИ

	 Средства	за	обављање	комуналних	дјелатности	
заједничке	 комуналне	 потрошње,	 обезбјеђују	 се	 у	
буџету	општине	из:
-	дијела	накнаде	за	дате	концесије,
-	 дијела	 накнада	 за	 коришћење	 добара	 од	 општег	
интереса,
-	дијела	прихода	од	пореза	на	непокретности,
-	комуналне	накнаде.

1.	ЧИШЋЕЊЕ	ЈАВНИХ	САОБРАЋАЈНИХ	
ПОВРШИНА	НА	ПОДРУЧЈУ	ОПШТИНЕ

	 Чишћење	 јавних	 површина	 на	 подручју	
општине	обухвата	чишћење	улица,	тротоара,	тргова	и	
осталих	 јавних	 површина	 од	 снијега	 и	 леда	 –	 зимска	
служба.

1.1.	ЗИМСКА	СЛУЖБА

	 Радови	у	оквиру	зимске	службе	одвијају	се	у	
периоду	од	01.	јануара	до	15.	марта	и	од	15.	новембра	
до	31.	децембра	2020.	године,	односно,	у	зависности	од	
временских	услова.
	 У	 оквиру	 зимске	 службе	 ангажоваће	 се	
радна	 снага	 и	 механизација,	 а	 обављаће	 се	 сљедећи	
радови:	 уклањање	 снијега	 с	 коловоза	 на	 локалним	
путевима	 општине	 Станари,	 паркинга,	 тротоара,	
посипање	 залеђеног	 коловоза	 мјешавином	 агрегата	
са	 индустријском	 соли,	 према	 приоритетима.	 Цијена	
за	 уклањање	 снијега	 формира	 се	 на	 бази	 ефективног	
радног	 часа	 или	 по	 јединици	 мјере	 1м1	 ,	 1м2	 ;	 1км,	
а	 за	 посипање	 на	 бази	 1м3	 утрошеног	 абразивног	
материјала,	зависно	од	процедуре	јавних	набавки	којим	
се	дефинише.
	 Обавеза	извођача	радова	 зимске	 службе	 је	да	
изврши	 чишћење	 остатака	 абразивног	 материјала	 са	
улица,	тротоара,	након	завршетка	зимске	службе.
Цијена	 радова	 ће	 бити	 дефинисана	 у	 уговору,	 након	
проведеног	поступка	јавних	набавки.

2.	ЧИШЋЕЊЕ	УЛИЦА,	ТРОТОАРА	И	ПУТНОГ	
ПОЈАСА	ОД	ОТПАДАКА,	НАНОСА	И	БЛАТА;	

КОШЕЊЕ	И	ОДВОЗ	ПОКОШЕНЕ	ТРАВЕ	
СА	ПУТНОГ	ПОЈАСА	И	ДРУГИХ	ЈАВНИХ	

ПОВРШИНА

	 -	Чишћење	улица	од	отпадака	и	наноса	врши	се	
по	правилу	од	15.03.2020.	године	до	15.11.2020.	године,	

односно,	и	у	преостала	4	мјесеца	који	се	третирају	као	
период	 зимске	 службе,	 уколико	 су	 временски	 услови	
такви	 да	 нема	 потребе	 за	 обављањем	 радова	 зимске	
службе.	 Чишћење	 улица,	 тротоара	 и	 паркинга	 ће	 се	
вршити	 према	 одређеним	 приоритетима,	 а	 по	 налогу	
надлежног	Одјељења.
	 -	Прање	асфалтних	улица	вршиће	се	по	потреби	
у	 периоду	 чишћења	 улица,	 кад	 то	 одреди	 надлежно	
Одјељење.
	 -	 Ручно	 прикупљање	 комуналног	 отпада	 са	
уличног	појаса	и	улица	које	се	чисте,	вршиће	се	према	
динамици	чишћења	на	утврђеној	ефективној	површини.	
Динамика	чишћења	и	прикупљања	отпадака	утврдиће	
се	заједно	са	извођачем.	Обавеза	извођача	радова	је	и	
да	 по	 налогу	 стручног	 лица	 Одјељења	 за	 просторно	
уређење,	 стамбено-комуналне	 послове	 и	 екологију	
изврши	цјелокупно	чишћење	отпадака	са	свих	 јавних	
површина	на	подручју	општине	Станари,	као	и	послије	
елементарних	непогода.
	 -	 Кошење,	 крчење,	 прикупљање	 комуналног	
отпада	 и	 одвоз	 покошене	 траве	 и	 шибља	 са	 уличног	
појаса	 улица	 и	 других	 јавних	 површина	 вршиће	 се	
према	указаној	потреби,	када	одреди	надлежни	орган.

2.1.ОДРЖАВАЊЕ	И	УРЕЂИВАЊЕ	ЈАВНИХ	
ЗЕЛЕНИХ	ПОВРШИНА

	 2.1.1.	 Јавне	 зелене	 површине	 На	 зеленим	
површинама,	 у	 току	 године,	 изводиће	 се	 сљедећи	
радови:

	 -	 кошење,	 крчење,	 прикупљање	 и	 одвоз	
покошене	 траве	 и	 шибља	 на	 регионалну	 депонију	
Добој,
	 -	набавка	контејнера,
	 -	санирање	дивљих	депонија,
	 -	прикупљање	и	одвоз	комуналог	отпада,
	 -	 сађење	 сезонског	 цвијећа,	 садница	 ружа,	
украсног	 шибља	 и	 зелене	 живе	 ограде	 на	 за	 то	
предвиђеним	површинама,
	 -	 орезивање	 стабала	 дрвећа,	 орезивање	
украсног	шибља	и	живе	ограде,
	 -	окопавање,	прихрана	и	заштита	од	штеточина	
стабала,	 украсног	 шибља,	 ружа	 и	 цвијећа,	 према	
указаној	потреби,
	 -	 други,	 непредвиђени	 радови	 за	 које	 ће	 се	
указати	потреба	за	реализацију	горе	наведеног.
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Средства за обављање комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње,
обезбјеђују се у буџету општине из:

- дијела накнаде за дате концесије,
- дијела накнада за коришћење добара од општег интереса,
- дијела прихода од пореза на непокретности,
- комуналне накнаде.

1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ
Чишћење јавних површина на подручју општине обухвата чишћење улица, 
тротоара, тргова и осталих јавних површина од снијега и леда – зимска служба.

1.1. ЗИМСКА СЛУЖБА

Радови у оквиру зимске службе одвијају се у периоду од 01. јануара до 15. марта и 
од 15. новембра до 31. децембра 2020. године, односно, у зависности од 
временских услова. 
У оквиру зимске службе ангажоваће се радна снага и механизација, а обављаће се 
сљедећи радови: уклањање снијега с коловоза на локалним путевима општине 
Станари, паркинга, тротоара, посипање залеђеног коловоза мјешавином агрегата са 
индустријском соли, према приоритетима. Цијена за уклањање снијега формира се 
на бази ефективног радног часа или по јединици мјере 1м1	, 1м2	; 1км, а за посипање 
на бази 1м3	утрошеног абразивног материјала, зависно од процедуре јавних набавки 
којим се дефинише.
Обавеза извођача радова зимске службе је да изврши чишћење остатака абразивног 
материјала са улица, тротоара, након завршетка зимске службе.
Цијена радова ће бити дефинисана у уговору, након проведеног поступка јавних 
набавки.

                 ТАБЕЛА 1: ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА

РБ НАЗИВ ПОВРШИНЕ ЈМ ПОВРШИНА

1. Од Стендала до јавне чесме (точак) m2 13246
2. Од Фрукте до Максима Пејчића m2 5175
3. Сепарација-Дом здравља m2 8800
4. Паркинг уз Р474а (стара амбуланта-

општина)
m2 1200

5. Паркинг испред општине (ресторан Сунце) m2 960
6. Паркинг руднички ресторан m2 360
7. Паркинг такси m2 35
8. Стазе око управне зграде 1 m2 813
9. Стазе око поште m2 80 

3 
 

10. Стазе око рудничког ресторана (Центар за 
културу)

m2 195

11. Тротоар од центра до Цркве (нова улица) m2 1400

2. ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА, ТРОТОАРА И ПУТНОГ ПОЈАСА ОД ОТПАДАКА, 
НАНОСА И БЛАТА; КОШЕЊЕ И ОДВОЗ ПОКОШЕНЕ ТРАВЕ СА ПУТНОГ 
ПОЈАСА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
 Чишћење улица од отпадака и наноса врши се по правилу од 15.03.2020. године

до 15.11.2020. године, односно, и у преостала 4 мјесеца који се третирају као 
период зимске службе, уколико су временски услови такви да нема потребе за 
обављањем радова зимске службе. Чишћење улица, тротоара и паркинга ће се 
вршити према одређеним приоритетима, а по налогу надлежног Одјељења.  

 Прање асфалтних улица вршиће се по потреби у периоду чишћења улица, кад то 
одреди надлежно Одјељење.

 Ручно прикупљање комуналног отпада са уличног појаса и улица које се чисте,
вршиће се према динамици чишћења на утврђеној ефективној површини. Динамика 
чишћења и прикупљања отпадака утврдиће се заједно са извођачем. Обавеза 
извођача радова је и да по налогу стручног лица Одјељења за просторно уређење, 
стамбено-комуналне послове и екологију изврши цјелокупно чишћење отпадака са 
свих јавних површина на подручју општине Станари, као и послије елементарних 
непогода.

 Кошење, крчење, прикупљање комуналног отпада и одвоз покошене траве и шибља 
са уличног појаса улица и других јавних површина вршиће се према указаној 
потреби, када одреди надлежни орган.

2.1.ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

2.1.1. Јавне зелене површине

На зеленим површинама, у току године, изводиће се сљедећи радови:

- кошење, крчење, прикупљање и одвоз покошене траве и шибља на регионалну 
депонију Добој,

- набавка контејнера,
- санирање дивљих депонија,
- прикупљање и одвоз комуналог отпада,
- сађење сезонског цвијећа, садница ружа, украсног шибља и зелене живе ограде на 

за то предвиђеним површинама,
- орезивање стабала дрвећа, орезивање украсног шибља и живе ограде,
- окопавање, прихрана и заштита од штеточина стабала, украсног шибља, ружа и 

цвијећа, према указаној потреби,
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- други, непредвиђени радови за које ће се указати потреба за реализацију горе 
наведеног.

 
                 ТАБЕЛА 2: ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

РБ НАЗИВ ПОВРШИНЕ ЈМ ПОВРШИНА

Машинско кошење - кошење траве на јавним површинама, сакупљање и 
одвоз на депонију

1. Општинска управа 1 m2 1058
2. Општинска управа 2 m2 4662
3. Руднички ресторан (Центар за културу) m2 3010
4. Поште српске m2 115

Машинско кошење - кошење траве на јавним површинама, сакупљање и 
одвоз на депонију

1. Површине између стамбених зграда уз локални 
пут Л5 (десна страна)

m2 3195

2. Површине између стамбених зграда уз локални 
пут Л5 (лијева страна)

m2 2106

Ручно кошење (тримером) - кошење траве на јавним површинама,
сакупљање и одвоз на депонију

1. Јавна чесма m2 875
2. Парк радости m2 500

Ручно кошење (тримером) - кошење траве на јавним површинама,
сакупљање и одвоз на депонију

1. Код пружног прелаза m2 200
2. Пијаца m2 200
3. Пијаца до стадиона m2 2400
4. Пијаца до Ковачевића m2 495
5. Бараке код Вукајловића m2 240
6. Иза општине m2 1400
7. Код такси стајалишта m2 900

Ручно кошење (тримером) - кошење траве на јавним површинама,
сакупљање и одвоз на депонију

1. Канали уз регионални пут Р474а (од јавне чесме 
до чечавског моста)

m2 6800

2. Од пружног прелаза до Дома здравља m2 1650
3. Преко пута Вукајловића m2 3150

2.1.2. Одржавање јавних површина
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2.1.2.	Одржавање	јавних	површина

	 -	 Одржавање	 гробља	 на	 територији	 општине	
Станари	редовно	одржавање	врши	се	на	32	гробља	по	
налогу	надлежног	Одјељења.

Период	кошења	гробаља	у	току	године	је	8	мјесеци.

3.	ОДРЖАВАЊЕ	ЈАВНИХ	САОБРАЋАЈНИХ	
ПОВРШИНА	У	НАСЕЉЕНИМ

МЈЕСТИМА

	 У	 оквиру	 одржавања	 јавних	 саобраћајних	
површина	 планирају	 се	 следећи	 радови,	 и	 то	
одржавање	 локалних	 путева	 –	 стање	 локалних	 и	
некатегорисаних	путева	на	подручју	општине	Станари	
утврдиће	 се	 одмах	 послије	 зимског	 периода,	 те	 по	
стварним	 потребама	 сачинити	 и	 предузети	 одређене	
мјере	 санације	 истих	 насипањем	 и	 асфалтирањем	
одговарајућим	 материјалима,	 како	 би	 се	 исти	 могле	
адекватно	 користити.	 Детаљнији	 план	 биће	 разрађен	
Планом	 одржавања	 локалних	 и	 некатегорисаних	
путева.
	 Санација	 ударних	 рупа	 на	 асфалтним	
саобраћаницама	 и	 тротоарима	 вршиће	 се	 послије	
зимског	 периода.	 Набавка	 и	 постављање	 саобраћајне	

сигнализације	 вршиће	 се	 по	 потреби	 и	 по	 налогу	
Комисије	за	постављање	саобраћајне	сигнализације.

4.	ЈАВНА	РАСВЈЕТА	У	НАСЕЉЕНИМ	МЈЕСТИМА

	 4.1.	Код	јавне	расвјете,	планирано	је	плаћање	
утрошака	 електричне	 енергије	 као	 и	 одржавање	 и	
санација	 јавне	 расвјете	 што	 подразумијева	 текуће	
одржавање	(замјена	сијалица,	осигурача,	пригушница,	
каблова,	 и	 осталог	 потрошног	 материјала)	 на	 843	
расвјетна	 тијела,	 различите	 снаге	 и	 израде,	 као	 и	
подешавање	 временских	 релеја	 (тајмера)	 на	 сва	
44	 мјерна	 мјеста.	 Сви	 радови	 вршиће	 се	 по	 налогу	
Одјељења	за	просторно	уређење,	стамбено-комуналне	
послове	и	екологију.

5.	ОДВОЂЕЊЕ	АТМОСФЕРСКИХ	ПАДАВИНА	И	
ДРУГИХ	ВОДА	СА	ЈАВНИХ

ПОВРШИНА	И	ОДРЖАВАЊЕ	И	МОДЕРНИЗАЦИЈА	
ОБЈЕКАТА	ЗКП-а

	 Чишћење	 сливника	 на	 јавним	 површинама	
вршиће	 се	 по	налогу	надлежног	Одјељења,	 а	 вршиће	
се	 и	 интервентни	 радови	 на	 санацији	 одводње	
површинских	 и	 отпадних	 вода	 на	 подручју	 општине,	
гдје	се	укаже	хитна	потреба	за	интервенцијом.	Санација	
и	ископ	канала	на	подручју	општине,	са	одвозом	вишка	
материјала	вршиће	се	по	указаној	потреби	са	унапријед	
сачињеном	динамиком	радова,	у	 складу	са	потребама	
на	терену.
	 Санација	 већих	 канализационих	 кварова	 на	
канализационој	мрежи,	вршиће	се	по	указаној	потреби	
и	у	складу	са	буџетским	средствима.
Уградња	 оштећених	 сливника	 и	 решетки	 на	 подручју	
општине	 вршиће	 се	 по	 потреби	 и	 налогу	 надлежног	
Одјељења.

5.1	Одржавање	и	модернизација	објеката	зкп-а

	 -Набавка	и	уградња	поклопаца	за	шахтове,
	 -Декорација	 накитом	 за	 новогодишње,	
божићне,	 ускршње	 и	 друге	 празнике,	 а	 декорациија	
заставицама	у	складу	са	важећим	Законима,
	 -Набавка	 знакова	 обавјештења	 (забрањено	
бацање	смећа,	зелена	површина,	забрањено	паркирање	
и	сл),
	 -Разни	радови	 који	нису	посебно	предвиђени	
овим	 Програмом,	 а	 за	 које	 ће	 се	 евентуално	 указати	
потреба	у	току	године,	изводиће	се	по	посебном	налогу,	
уз	претходно	обезбјеђење	финансијских	средстава.

6.	ДЈЕЛАТНОСТ	ЗООХИГИЈЕНЕ

	 Дјелатност	 зоохигијене	 обухвата	 хватање	
и	 збрињавање	 напуштених	 и	 угрожених	 животиња	
(кућних	љубимаца),	 превожење	и	 смјештај	 у	посебно	
изграђене	 објекте	 за	 те	 намјене	 (азил),	 исхрану	
и	 ветеринарску	 заштиту	 и	 сигурно	 уклањање	
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- други, непредвиђени радови за које ће се указати потреба за реализацију горе 
наведеног.

 
                 ТАБЕЛА 2: ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

РБ НАЗИВ ПОВРШИНЕ ЈМ ПОВРШИНА

Машинско кошење - кошење траве на јавним површинама, сакупљање и 
одвоз на депонију

1. Општинска управа 1 m2 1058
2. Општинска управа 2 m2 4662
3. Руднички ресторан (Центар за културу) m2 3010
4. Поште српске m2 115

Машинско кошење - кошење траве на јавним површинама, сакупљање и 
одвоз на депонију

1. Површине између стамбених зграда уз локални 
пут Л5 (десна страна)

m2 3195

2. Површине између стамбених зграда уз локални 
пут Л5 (лијева страна)

m2 2106

Ручно кошење (тримером) - кошење траве на јавним површинама,
сакупљање и одвоз на депонију

1. Јавна чесма m2 875
2. Парк радости m2 500

Ручно кошење (тримером) - кошење траве на јавним површинама,
сакупљање и одвоз на депонију

1. Код пружног прелаза m2 200
2. Пијаца m2 200
3. Пијаца до стадиона m2 2400
4. Пијаца до Ковачевића m2 495
5. Бараке код Вукајловића m2 240
6. Иза општине m2 1400
7. Код такси стајалишта m2 900

Ручно кошење (тримером) - кошење траве на јавним површинама,
сакупљање и одвоз на депонију

1. Канали уз регионални пут Р474а (од јавне чесме 
до чечавског моста)

m2 6800

2. Од пружног прелаза до Дома здравља m2 1650
3. Преко пута Вукајловића m2 3150

2.1.2. Одржавање јавних површина
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- Одржавање гробља на територији општине Станари редовно одржавање врши се на 
32 гробља по налогу надлежног Одјељења.

               ТАБЕЛА 3: ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА (ГРОБЉА)
 

РБ НАЗИВ МЈЕСНОГ 
ГРОБЉА К.Ч. МЈЕСНА 

ЗАЈЕДНИЦА ЈМ ПОВРШИНА

1. Зеленковићи 719 Станари m2 3550
2. Блатњаци (старо) --- Станари m2 6500
3. Блатњаци (ново) --- Станари m2 6500
4. Доње Брестово 489 Брестово m2 4556
5. Лађашница (Радићи) 1153 Брестово m2 3722
6. Пањичани 3099 Брестово m2 7370
7. Барњаци 660 Митровићи m2 4121
8. Селиште (Митровићи 1) 489 Митровићи m2 5500
9. Мршавци 

(Митровићи-
Цвртковци)

864 Митровићи-
Цвртковци

m2 7200

10. Кезмићи 1025 Цвртковци m2 4194
11. Гостимировићи 1103/2 Цвртковци m2 1103
12. Крвржићи --- Цвртковци m2 2500
13. Драгаловци 628/1 Драгаловци m2 10990
14. Осредак 1868/59 Осредак m2 5200
15. Љеб 620

621
Љеб m2 4500

16. Тодорићи 907 Рашковци m2 3488
17. Гојићи 312 Радња Доња m2 10700
18. Драганићи 252/2 Радња Доња m2 3750
19. Блага Марија 336/2 Центар m2 6338
20. Пекељевићи 581 Остружња 

Доња
m2 2949

21. Спасовиште 1039 Остружња 
Доња

m2 4587

22. Спасовиште 1 
(Каравлашко)

1049 Остружња 
Доња

m2 6034

23. Гај 2161/2	
2162/2

Остружња 
Доња

m2 4500

24. Пејчићи 397 Остружња 
Горња

m2 2848

25. Бјеличићи - Попадићи 631/2 Остружња 
Горња

m2 2514

26. Бачићи 543 Остружња 
Горња

m2 1569

27. Гојаковац 2331 Церовица m2 10925
28. Миливојевићи 1324 Церовица m2 7204
29. Рауковићи 2104 Јелањска m2 2400
30. Њивари 496 Јелањска m2 3499
31. Брђани - Лугоњићи 1236 Јелањска m2 1210
32. Марићи 1733/2 Јелањска m2 2500
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Период кошења гробаља у току године је 8 мјесеци. 
                            
3.  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ  

МЈЕСТИМА

У оквиру одржавања јавних саобраћајних површина планирају се следећи радови, и 
то одржавање локалних путева – стање локалних и некатегорисаних путева на подручју 
општине Станари утврдиће се одмах послије зимског периода, те по стварним потребама
сачинити и предузети одређене мјере санације истих насипањем и асфалтирањем 
одговарајућим материјалима, како би се исти могле адекватно користити. Детаљнији план 
биће разрађен Планом одржавања локалних и некатегорисаних путева.

Санација ударних рупа на асфалтним саобраћаницама и тротоарима вршиће се послије 
зимског периода. Набавка и постављање саобраћајне сигнализације вршиће се по потреби и 
по налогу Комисије за постављање саобраћајне сигнализације.

4. ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА

4.1. Код јавне расвјете, планирано је плаћање утрошака електричне енергије као и 
одржавање и санација јавне расвјете што подразумијева текуће одржавање (замјена 
сијалица, осигурача, пригушница, каблова, и осталог потрошног материјала) на 843 
расвјетна тијела, различите снаге и израде, као и подешавање временских релеја (тајмера) 
на сва 44 мјерна мјеста. Сви радови вршиће се по налогу Одјељења за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију.

Редни 
број

Мјесна заједница Број мјерних мјеста Број расвјетних 
тијела

1. Станари центар 5 175
2. Станари 5 185
3. Остружња Горња 3 73
4. Остружња Доња 2 11
5. Церовица 5 74
6. Радња Доња 3 39
7. Љеб 4 57
8. Осредак 2 15
9. Драгаловци 1 22
10. Брестово 6 45
11. Митровићи 1 10
12. Цвртковци 2 51
13. Јелањска 2 48
14. Рашковци 3 38

УКУПНО 44 843
ТАБЕЛА 4: ЈАВНА РАСВЈЕТА
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животињских	 лешева	 са	 јавних	 површина	 и	 санацију	
терена	а	све	у	складу	са	Законом	о	заштити	и	добробити	
животиња	(„Службени	гласник	РС“	број	111/08).

СРЕДСТВА	ЗА	РЕАЛИЗАЦИЈУ	ПРОГРАМА	ЗКП-а	
ЗА	2020.	ГОДИНУ

	 1.	 ЧИШЋЕЊЕ	 ЈАВНИХ	 САОБРАЋАЈНИХ	
ПОВРШИНА	НА	ПОДРУЧЈУ	ОПШТИНЕ

	 -	Зимска	служба	Буџетом	планирана	средства:	
85.000,00	КМ

	 2.	 ЧИШЋЕЊЕ	 УЛИЦА,	 ТРОТОАРА	 И	
ПУТНОГ	 ПОЈАСА	 ОД	 ОТПАДАКА,	 НАНОСА	 И	
БЛАТА;	КОШЕЊЕ	И	ОДВОЗ	ПОКОШЕНЕ	ТРАВЕ	СА	
ПУТНОГ	ПОЈАСА	И	ДРУГИХ	ЈАВНИХ	ПОВРШИНА,	
ОДРЖАВАЊЕ	 И	 УРЕЂИВАЊЕ	 ЈАВНИХ	 ЗЕЛЕНИХ	
ПОВРШИНА

	 Буџетом	планирана	средства:	129.000,00	КМ

3.	 ОДРЖАВАЊЕ	 ЈАВНИХ	 САОБРАЋАЈНИХ	
ПОВРШИНА	У	НАСЕЉЕНИМ	МЈЕСТИМА

	 -	 Одржавање	 локалних	 путева	 Буџетом	
планирана	средства:	205.000,00	КМ

	 -	 Асфалтирање	 локалних	 путева	 Буџетом	
планирана	средства:	1.200.000.00	КМ

	 -	 Реконструкција	 локалних	 путева	 под	
асфалтном	површином

Буџетом	планирана	средства:	30.000,00	КМ

	 -	Санација	 локалних	путева	 страдалих	 усљед	
клизишта

	 Буџетом	планирана	средства:	20.000,00	КМ

-	 Санација	 постојеће	 саобраћајне	 сигнализације	 и	
постављање	нове.

	 Буџетом	планирана	средства:	5.000,00	КМ

4.	ЈАВНА	РАСВЈЕТА	У	НАСЕЉЕНИМ	МЈЕСТИМА

	 -	Плаћање	утрошка	електричне	енергије	за	рад	
јавне	расвјете.

	 Буџетом	планирана	средства:	50.000,00	КМ

	 5.ОДВОЂЕЊЕ	АТМОСФЕРСКИХ	ПАДАВИ-
НА	И	ДРУГИХ	ВОДА	СА	 ЈАВНИХ	ПОВРШИНА	И	
ОДРЖАВАЊЕ	 И	 МОДЕРНИЗАЦИЈА	 ОБЈЕКАТА	
ЗКП-а

-	Чишење	сливника,
-	Санација	већих	канализационих	кварова,

-	Уградња	оштећених	сливника	и	решетки

	 Буџетом	планирана	средства:	14.000,00	КМ

	 6.	ДЈЕЛАТНОСТ	ЗООХИГИЈЕНЕ

	 Буџетом	планирана	средствa:	6.000,00	КМ

Овај	Програм	ступа	на	снагу	осмог	дана	од	дана	објаве	
у	„Службеном	гласнику	општине	Станари“.

Број:01-020-6/20	
Датум:11.02.2020.	године	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																															Остоја	Стевановић	с.р.

21.

	 На	основу	члана	85.	Закона	о	заштити	од	пожара	
Републике	 Српске	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број	 94/19)	 и	 члана	 37.	 Статута	 општине	
Станари	(„Службени	гласник	општине	Станари“,	број:	
5/17),	 Скупштина	 општине	 Станари,	 на	 27.сједници,	
одржаној	дана	11.02.2020.	године	доноси:

П Л А Н
утрошка средстава за реализацију посебних мјера 

заштите од пожара

Члан	1.

	 Овај	План	се	односи	на	буџетску	2020.годину.

Члан	2.

	 Преглед	 расподјеле	 новчаних	 средстава	
приказан	је	у	табели:

Члан	3.

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

Број:01-020-7/20
Датум:	11.02.2020.	године	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																																	Остоја	Стевановић	с.р.

21.

На  основу члана 85. Закона о заштити од пожара Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 94/19) и члана 37. Статута општине Станари 
(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/17), Скупштина општине Станари, на 
27.сједници, одржаној дана 11.02.2020. године доноси:

П Л А Н
утрошка средстава за реализацију посебних мјера заштите од пожара

Члан 1.

Овај План се односи на буџетску 2020.годину.

Члан 2.

Преглед  расподјеле новчаних средстава приказан је у табели:

Р/б Назив  средства - опреме Планска 
вриједност
у  КМ

Извор финансирања
Буџет 
општине
у  КМ

Средства Јавних 
прихода РС
у  КМ

1. Матријални трошкови :  
(гориво, регистрација 
ватрогасних возила,  
пнеуматици за возила, алат и 
дијелови за одржавање 
ватрогасне опреме и возила,).

15.000 10.000 5.000

2. Набавка опреме за техничко 
опремање ватрогасне 
јединице

5.000 5.000

3. Изградња четири гараже за 
ватрогасна возила

30.000 30.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 50.000 15.000 35.000

Члан 3.

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

Број:01-020-7/20
Датум: 11.02.2020. године         ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Остоја Стевановић с.р.
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22.

	 На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	 локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	97/16	и	36/19),	члана	155.	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	27.	редовној	сједници,	
одржаној	дана	11.02.2020.	године,	доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Одбора за жалбе општине  

Станари

	 1.За	предсједника	и	чланове	Одбора	за	жалбе	
општине	Станари	именују	се:

	 1.Томислав	Чавић,	предсједник,
	 2.Биља	Стојановић,	члан,
	 3.Јелена	Бјелошевић	Копања,	члан,	на	период	
од	4	године	са	могућношћу	поновног	избора.

	 2.Ово	Рјешење	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана	 од	
дана	 објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Станари“.

Образложење

	 Скупштина	 општине	 Станари	 је	 на	 24.	
редовној	 	 сједници	 донијела	 Одлуку	 о	 расписивању	
Јавног	конкурса	за	избор	и	именовање	предсједника	и	
чланова	Одбора	за	жалбе	општине	Станари	(Службени	
гласник	општине	Станари“	број:	6/19),	а	на	25.	редовној	
сједници	је	именовала	Комисију	за	спровођење	јавног	
конкурса	за	избор	и	именовање	предсједника	и	чланова	
Одбора	за	жалбе	општине	Станари	(Службени	гласник	
општине	 Станари“	 број:	 7/19)	 (у	 даљем	 тексту:	
Комисија).	 Јавни	 конкурс	 је	 објављен	 у	 Службеном	
гласнику	Републике	Српске	број	92/19		и	Гласу	Српске.		
На	конкурс	су	пристигле	три	пријаве.
	 Комисија	 је	извршила	контролу	испуњености	
услова	 	 и	 обавила	 интервију	 са	 кандидатима,	 те	
утврдила	 ранг	 листу	 коју	 је	 доставила	 предсједнику	
Скупштине	општине	31.01.2020.	године.
	 На	 основу	 напријед	 наведеног	 Комисија	 за	
избор	 и	 именовања	 на	 сједници	 одржаној	 03.02.2020.	
године	 утврдила	 је	 приједлог	 рјешења	 и	 предложила	
Скупштини	 општине	 доношење	 рјешења	 као	 у	
диспозитиву.

Упуство	о	правном	средству:

	 Против	 овог	 рјешења	 не	 може	 се	 уложити	
жалба,	али	се	може	у	року	од	30	дана	од	дана	достављања	
тужбом	покренити	управни	спор	пред	Окружним	судом	
у	Добоју.

Број:01-020-8/20		 	 	 	 				
Датум:11.02.2020																																																																

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																																Остоја	Стевановић	с.р.

23.

	 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	 	 2019.	 годину,	 	 Скупштина	
општине	 Станари	 	 на	 27.	 сједници	 одржаној	 дана	
11.02.2020.	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	2019.	годину.
2.	 Овај	Закључак	ступа	на	снагу	дан	након	објаве	
у	»Службеном	гласнику	општине	Станари«.

Број:01-020-10/20												 	 	 								
Датум:11.02.2020.	године		 	 																

																																							ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																																Остоја	Стевановић	с.р.	
           
                   
24.

	 На	 основу	 члана	 37.	 Статута	 Скупштине	
општине	 („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	 молбе	 за	
донацију	 новчаних	 средстава	 ЈЗУ	 болница	 “Св.	 А.	
Лука“	 Добој,	 Скупштина	 општине	 Станари	 	 на	 27.	
сједници	одржаној	дана	11.02.2020.	години,	доноси:	

З А К Љ У Ч А К 

	 1.Усваја	 се	молба	 Јавне	 здравствене	установе	
болницe	„Св.	А.	Лука“	Добој	за	донирањем	средстава	
за	потребе	куповине	санитетског	возила.

	 2.Из	буџетске	резерве	буџета	општине	Станари	
за	 2020.	 годину	 издвајају	 се	 средства	 у	 износу	 од	
15.000,00	KM	за	финансијску	помоћ	ЈЗУ	болници	„Св.	
А.	Лука“	Добој	у	сврху	куповине	санитетског	возила.

	 3.Обавезује	се	ЈЗУ	болница	„Св.	А.	Лука“		Добој	
да	 Одјељењу	 за	 привреду	 и	 финансије,	 Општинске	
управе	општине	Станари,	достави	извјештај	о	утрошку	
донираних	средстава.	

	 4.Овај	 Закључак	 ступа	 на	 снагу	 дан	 	 након	
објаве	у		»Службеном	гласнику	општине	Станари«.

Број:01-020-11/20								 	 	 																				
Датум:	 11.02.2020.	године

																																							ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ			
	 																																Остоја	Стевановић	с.	р.
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25. 

Одјељење	за	привреду	и	финансије	
Одсјек	за	буџет	и	финансије

издаје

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

	 1.	 Просјечна	 нето	 плата	 запослених	 у	
Општинској	управи	општине	Станари,	не	укључујући	
плате	функционера,	у	2019.години	износи	1084,45КМ.

	 	 в.д.	начелника	Одјељења
			 	 	 												Зоран	Шкорић	с.р.		
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17. О Д Л У К А о просјечној коначној грађевинској цијени m2 корисне површине стамбеног
и пословног простора у 2019. години на подручју општине Станари

18. О Д Л У К А о измјени Одлуке о приступању изради Регулационог плана експлоатационих поља 
„ЕФТ-Рудник и Термоелектрана Станари“

19. П Р А В И Л Н И К  о измјенама и допунама Правилника за додјелу новчане помоћи из буџета 
Општине Станари, намјењене социјално угроженим грађанима

20. П Р О Г Р А М заједничке комуналне потрошње за 2020. годину

21. П Л А Н утрошка средстава за реализацију посебних мјера заштите од пожара

22. РЈЕШЕЊЕ о именовању чланова Одбора за жалбе општине  Станари 

23. З А К Љ У Ч А К 

24. З А К Љ У Ч А К

25. ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Садржај:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
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1.
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2.

5.

6.

6.

6.

7.
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