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ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА

ГОДИНЕ

АКТИ СКУПШТИНЕ
176.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу чл. 18. тачка 2) подтачка 4. и 39. став 2. тачке
5. и 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 37. став 2.
тачке 5. и 13. Статута општине Станари („Службени
гласник општине Станари“, број: 5/17), Скупштина
општине Станари, на 06. редовној сједници, одржаној
30.07.2021.године, доноси:
ОДЛУКУ
о утврђивању инвестиционог пројекта од општег
интереса за општину Станари
- изградња објеката у ужем центру СтанараI
Овом Одлуком утврђује се да је пројекат
изградње друштвених и инфраструктурних објеката:
општинског административног центра, центра за
социјални рад, дома здравља, библиотеке, заједничке
котловнице и саобраћајнице која ће повезивати наведене
објекте, на подручју општине Станари од општег интереса
за општину Станари и њене грађане.
Објекти из претходног става биће изграђени на
локацији између регионалног пута Р-474-а и жељезничке
пруге (код жељезничке станице) која обухвата
катастарске парцеле број: 443/1, 443/2, 443/3, 443/4, 447,

448, 449/1, 449/2, 446, 445 и 540 уписане у к.о. Остружња
Доња.
II
Општи интерес из тачке I ове Одлуке утврђује се
ради оправдане потребе да се обезбједи рационалније
функционисање Општинске управе и њених органа и
квалитетнији и виши ниво услуга за грађане општине
Станари у остваривању њихових права и интереса из свих
области у оквиру једнице локалне самоуправе, а нарочито
из области социјалне и здравствене заштите.
III
Реализација активности из претходне тачке ове
Одлуке извршиће се рјешавањем имовинско-правних
односа за потребе изградње инвестиционих објеката и
њиховом изградњом.
IV
Финансирање цјелокупног пројекта обезбједиће
се из буџета општине Станари, реализацијом намјенских
кредита и донаторских средстава.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Станари“.
Број:01-020-170/21
Датум: 30.07.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
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177.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу чл. 18. тачка 1) подтачка 1. и 39. став 2. тачка
5.
и 13. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 7.
став 3. Закона о социјалном становању („Службени
гласник Републике Српске“, број: 54/19 ) и члана 37. став
2. тачка 5. Статута општине Станари („Службени гласник
општине Станари“, број: 5/17), уз претходну сагласност
Републичког секретаријата за расељена лица и миграције
број:26.05-07-1024-43/21
од
26.07.2021.године,
Скупштина општине Станари, на 06. редовној сједници,
одржаној 30.06.2021.године, доноси:

Евиденцију стамбених јединица социјалног становања у
Општини води Одјељење за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију.

ОДЛУКУ
о фонду стамбених једница социјалног становања

Стамбене једнице социјалног становања обезбјеђује се на
постојећим урбаним и ванурбаним подручјима и то:
изградњом нових стамбених или стамбено-пословних
објеката, преуређењем постојећих објеката који немају
оправданост досадашњег кориштења, адаптацијом
постојећих слабо опремљених стамбених једница или
простора, повећањем броја стамбених једница доградњом
или надоградњом постојећих објеката, на други начин, за
коју Општина сматра да могу служити у сврху социјалног
становања.

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се фонд расположивих и
потребних стамбених јединица изграђених на подручју
општине Станари ( у даљем тексту: Општина) ради
додјеле категоријама корисника социјалног становања
који испуњавају услове утврђене Законом о социјалном
становању („Службени гласник Републике Српске“, број:
54/19 ).
Члан 2.
Стамбеним збрињавањем, у смислу ове Одлуке, сматра се
становање одређеног стандарда, које уз подршку јавног
сектора, обезбјеђује физичким лицима која из различитих,
а првенствено економских, социјалних и здравствених
разлога, нису у могућности да самостално ријеше
стамбено питање на тржишту, као и лицима са
дефицитарним занимањем, те лица која су остала без
стамбене јединице усљед више силе, као и лица која због
лијечења дјетета остају на подручју општине Станари
дуже до десет дана.
Становање одређеног стандарда се заснива на начелима:
економске
доступности,
правне
сигурности,
приступачности, заштите општег интереса, трајности и
одрживости објеката, енергетска ефикасност, заштите
здравља и животне средине и заштите од пожара и
експлозитивних материја.
Изузетно стамбено збрињавање може се вршити у складу
са захтјевима донатора или кредитора који су обезбједили
финансијска средства за ове намјене.
Социјално становање у смислу стамбеног збрињавања
подразумијева обезбјеђивање становања по цијени испод
тржишне за породична домаћинства која не могу себи
приуштити становање по тржишним условима.

Члан 3.
Фонд стамбених једница социјалног становања чине
стамбене јединице чија средства за изградњу се
обезбјеђују из буџета Републике Српске, буџет Општине,
средства по пројектима домаћих или међународних
институција,
донаторских
средстава,
кредитних
средстава, средстава јавно-приватног партнерства у
складу са одредбама прописа којима је регулисано јавноприватно партнерство у Републици Српској, грантова и
других извора.

Члан 4.
Фонд расположивих стамбених јединица социјалног
становања Општине, на који се примјењују одредбе ове
Одлуке чине стамбене јединице:
- 1 стан бр. 6, на II спрату, стамбено-пословног објекта
„Рада“ у Станарима, по структури једноипособан стан
површине 32,22 м2;
- 1 стан у Драгаловцима, на I спрату, по структури
двособан, површине 72 м2 на парцели означеној са к.ч.
1620/1 и 1620/2 к.о. Драгаловци;
- 1 породична кућа у Осредку, површине 36 м2 на парцели
означеној са к.ч. 381/5 к.о. Осредак.
Потребан број стамбених јединица за категорије
корисника социјалног становања је цца 10 стамбених
једниница, те се овај фонд може повећати о чему
Скупштина општине доноси одлуку у складу са локалном
стратегијом Општине, а располагање се врши према
одредбама ове Одлуке и у складу са Законом о социјалном
становању Републике Српске.
Члан 5.
Носилац реализације социјалног становања у складу са
овом Одлуком је општина, која на свом подручју
располаже стамбеним јединицама социјалног становања,
на начин да их може дати у непрофитни закуп на одређено
вријеме, уз сигурност кориштења, док трају потребе за
стамбеним збрињавањем корисника и која уређује систем
социјалног становања уз обезбјеђивање просторних и
урбанистичких услова за развој социјалног становања.
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Стамбене јединице социјалног становања изграђене на
подручју општине су власништво општине Станари.
Стамбене јединице социјалног становања на подручју
Општине не могу се отуђивати нити стављати под
хипотеку.
Општина, као власник, има обавезу да поднесе захтјев за
упис у земљишне књиге у року од три мјесеца до добијању
употребне дозволе објеката социјалног становања, да у
складу са Правилником о поступку додјеле стамбених
јединица додјели ове стамбене јединице у непрофитни
закуп на кориштење, да у складу са Правилником о
начину управљања и одржавања води рачуна о објектима
социјалног становања, да обезбјеђује сигурно и неометано
коришћење стамбених једница, чува употребну и
тржишну вриједност стамбених јединица, врши контролу
коришћења и успостави евиденције о закљученим
уговорима о закупу, те предузме и друге мјере с циљем
домаћинског управљања стамбених јединицима.
Ради обједињавања евиденција о фонду стамбених
јединица социјалног становања у Републици Српској,
Општина је дужна да као власник, једном годишње
достави Републичком секретаријату за расељена лица и
миграције, који је надлежан да води централни регистар
стамбених јединица и закључених уговора о закупу, све
евиденције и промјене стамбених једница и закључених
уговора о закупу.
Члан 6.
Технички стандарди морају задовољавати величину
стамбене јединице која се додјељује на кориштење у
односу на број чланова породичног домаћинства, стим да
додијељени стан на кориштење не може бити већи од 81
м2.
Технички стандарди приликом изградње објеката морају
бити задовољавати норме које су прописане
одговарајућим одредбама прописа којима се уређује
област грађења у Републици Српској.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Станари“.
Број:01-020-171/21
Датум: 30.07.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
178.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 17. став.2
Закона о социјалном
становању Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 54/19), чл. 18. тачка 2) постачка
4. и 39. став 2. тачка 5. и 13. Закона о локалној

4. август.2021 године

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
97/16 и 36/19), члана 37. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари “, број 5/17), уз
претходну сагласност Републичког секретаријата за
расељена лица и миграције, број: 26.05-07-1024-43/19 од
26.07.2021 године, Скупштина општине Станари, на 06.
редовној сједници, одржаној дана 30.07.2021.године,
доноси:
ОДЛУКУ
о висини закупнине
за коришћење стамбених јединица социјалног
становања
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина закупнине кориснику
са којим је закључен уговор
о закупу за коришћење стамбене јединице социјалног
становања, која се користи у сврху
одрживог управљања и одржавања стамбених јединица
социјалног становања.
За коришћење закупљене стамбене јединице закупац
плаћа закуподавцу закупнину,
под условима и на начин одређен уговором о закупу, а у
складу са одредбама ове одлуке.
Закупнина за стамбене јединице социјалног становања је
трошковна (непрофитна)
и користи се у сврху одрживог управљања и одржавања
стамбених јединица социјалног
становања.
Члан 2.
Закупнина се одређује на основу обрачуна свих стварних
трошкова прибављања и
коришћења стамбене јединице, а обрачунава се у фиксном
износу у конвертибилним маркама (КМ) и плаћа се у 12
једнаких мјесечних рата до 15. у мјесецу за текући мјесец.
Висина закупнине одређена је на основу аргументованих
процијењених и
претпостављених трошкова, те се код утврђивања висине
закупнине у обзир узима:
1) тип стамбене јединице,
2) зона стамбене јединице,
3) коефицијент погодности,
4) трошкови осигурања од основних ризика,
5) трошкови амортизације,
6) трошкови управљања, одржавања заједничких дијелова
зграде, инвестиционо
одржавање,
7) осигурање и ризик наплате.
Висину закупнине, утврђује
Општине, у складу са овом

рјешењем

начелник
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Одлуком и то у распону од 1.00 до 1.20 КМ по m2
површине стамбене јединице.
Члан 3.
Трошкови комуналних услуга и трошкови становања не
улазе у цијену закупнине.
Трошкови закупнине се могу субвенционисати, што је
регулисано Одлуком о
поступку субвенционисања закупнине.
Члан 4.
Закупнина се уплаћује на посебан рачун који ће се
отворити за те намјене у буџету
општине.
Средства прикупљена од закупнине се распоређују према
Акционом плану који
начелник Општине, на приједлог Одјељења за просторно
уређење, стамбено-комуналне послове и екологију доноси
једном годишње, након доношења локалне стратегије
социјалног становања општине, а служиће у спровођењу
исте.
Општина води евиденцију о прикупљеним средствима и
ова средства, уплаћена на
посебан рачун, се преносе из године у годину.
Општина се обавезује да сноси трошкове одржавања
заједничких дијелова и
уређаја на згради и инвестиционо одржава станове из
прикупљене закупнине.
Уколико се због промјене тржишних услова за
одређивање непрофитне закупнине
промијени износ закупнине, закупац је дужан да плаћа
промијењени износ закупнине уз
обавезно потписивање одговарајућег анекса уговора о
закупу, а на основу измјене Одлуке о висини закупнине,
уз претходно прибављену сагласност Републичког
секретаријата за
расељена лица и миграције Републике Српске.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику
општине Станари“.
Број: 01-020-172/21
Датум:30.07.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.

4. август.2021 године

179.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
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 Буџета
за период 01.01-30.06.2021.године, Скупштина општине
Станари на 06. редовној сједници, одржаној 30.07.2021.
године, доноси:

1.
2.

ЗАКЉУЧАК
Усваја се Извјештај о извршењу Буџета за период
01.01-30.06.2021.године.
Овај Закључак ступа на снагу дан након објаве у
»Службеном гласнику општине Станари«.

Број:01-020-173/21
Датум:30.07.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
180.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Нa oснoву члaна 39. Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви
(„Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj: 97/16 и
36/19), члaна 37. Стaтутa општине Станари („Службeни
глaсник општинe Станар“, брoj: 5/17) Скупштинa
општинe Станари, нa 06. редовној сjeдници, oдржaнoj
30.07.2021.године, дoноси:
OДЛУКУ
o додјели средстава за изградњу Светосавскогпарохијског дома
Члaн 1.
Додјељују се средства у износу 25.000,00 КМ
(двадесетпет хиљада конвертибилних марака) Српској
православној црквеној општини Станари на име помоћи
при изградњи Светосавског-парохијског дома, а на основу
захтјева Црквене православне општине Станари.
Члaн 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 150 Одјељење за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој са ставке грант за
црквене општине у износу од 17.000,00 КМ, а износ од
8.000,00 КМ задужује се начелник општине да изврши
прерасподјелу са ставке Субвенције у оквиру истог
Одјељења.
Члaн 3.
Средства ће бити исплаћена на текући рачун
СПЦ број 5553000026073856 отворен код Нове банке.
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Члан 4.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члaн 5.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa, oд дана
oбjaвљивaњa у „Службeнoм глaснику општинe Станари“.
Број:01-020-174/21
Датум: 30.07.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић
181.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 39, став 2, алинеја 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16) и члана 37, став 2, алинеја 2. Статута општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
5/17), Скупштина општине Станари, на 06. редовној
сједници, одржаној 30.07.2021.године, доноси:
ПРАВИЛНИК
о измјени и допуни Правилника
о субвенцији превоза ученика основне школе
Члан 1.
Овом измјеном и допуном мијења се Правилник о
субвенцији превоза ученика основне школе („Службени
гласник општине Станари“, број: 6/18) тако што се у члану
2. Правилника, иза ријечи „надлежног министарства“,
додаје се нови текст који гласи:
„За ученике којима је превоз обезбијеђен од
стране ЈУ ОШ „Десанка Максимовић“ Станари, уплата се
врши на рачун организатора превоза, на начин да се
мјесечни обрачун трошкова горива врши по цијени 0,28
КМ по пријеђеном километру. На обрачунати износ се
додају трошкови одржавања и регистрације 2 возила која
превозе ученике, у износу 220,00 КМ мјесечно, фиксно, за
једно возило, од септембра закључно са јуном.
За мјесеце у којима се не буде одржавала настава
плаћаће се само трошкови одржавања возила.
Родитељима дјеце са посебним потребама која
похађају основну школу у Станарима биће обрачуната
накнада за превоз дјетета у вриједности 0,20 КМ по
пријеђеном километру. Накнада ће се уплаћивати на
текући рачун родитеља.“

4. август.2021 године
Члан 2.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-175/21
Датум:30.07.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић
182.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
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 06. Редовној
сједници, одржаној 30.07.2021. године, доноси:
ПРОГРАМ
заједничке комуналне потрошње за 2021. 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:
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.
1.

ДЈЕЛАТНОСТИ
ПОТРОШЊЕ

ЗАЈЕДНИЧКЕ

КОМУНАЛНЕ

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

3.

Сепарација-Дом здравља

m2

8800

4.

m2

1200

m2

960

6.

Паркинг уз Р474а (стара
амбуланта-општина)
Паркинг
испред
општине
(ресторан Сунце)
Паркинг руднички ресторан

m2

360

7.

Паркинг такси

8.

Стазе око управне зграде 1

9.

Стазе око поште

10.

Стазе око рудничког ресторана
(Центар за културу)
Тротоар од центра до Цркве
(нова улица)

5.

6. Дјелатност зоохигијене.

СРЕДСТВА ЗА
ДЈЕЛАТНОСТИ

ОБАВЉАЊЕ

КОМУНАЛНИХ

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.

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.

1.1. ЗИМСКА СЛУЖБА
Радови у оквиру зимске службе одвијају се у периоду од
01. јануара до 15. марта и од 15. новембра до 31. децембра
2021. 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)
Од Фрукте до Максима Пејчића

m2

13246

m2

5175

2.

4. август.2021 године

11.

2.

m

2

35

m

2

813

m

2

80

m

2

195

m2

1400

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 15.03.2021. године до 15.11.2021.
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
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
2.1.1. Јавне зелене површине

ЈАВНИХ

На зеленим површинама, у току године, изводиће се
сљедећи радови:
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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.
ТАБЕЛА 2: ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ
ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
-

2.
3.

Од пружног прелаза до Дома
здравља
Преко пута Вукајловића

НАЗИВ ПОВРШИНЕ

ЈМ

ПОВРШИНА

1.
2.

Општинска управа 2

m2

4662

3.

Руднички ресторан (Центар за
културу)
Поште српске

m2

3010

m2

115

4.

Машинско кошење - кошење траве на јавним
површинама, сакупљање и одвоз на депонију
1.
Површине између стамбених m2 3195
зграда уз локални пут Л5 (десна
страна)
2.
Површине између стамбених m2 2106
зграда уз локални пут Л5 (лијева
страна)
Ручно кошење (тримером) - кошење траве на јавним
површинама, сакупљање и одвоз на депонију
1.
Јавна чесма
m2 875
2.

Парк радости

m

2

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

m

2

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 m2 6800
(од јавне чесме до чечавског
моста)

1650

m2

3150

ТАБЕЛА 3: ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ
ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА (ГРОБЉА)
Р
Б
1.

3.
4.

Машинско кошење - кошење траве на јавним
површинама, сакупљање и одвоз на депонију
Општинска управа 1
m2 1058

m2

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

2.
РБ

4. август.2021 године

5.
6.

НАЗИВ
МЈЕСНОГ
ГРОБЉА
Зеленкови
ћи
Блатњаци
(старо)
Блатњаци
(ново)
Доње
Брестово
Лађашниц
а (Радићи)
Пањичани

К.Ч.
719

МЈЕСНА
ЗАЈЕДН
ИЦА
Станари

Ј
М

ПОВРШ
ИНА

m

3550

2

---

Станари

m

6500

2

---

Станари

m

6500

2

489

Брестово

m

4556

2

1153

Брестово

m

3722

2

3099

Брестово

m

7370

2

7.
8.

9.

1
0.
1
1.
1
2.
1
3.
1
4.
1
5.
1
6.
1
7.
1
8.
1
9.
2
0.

Барњаци
Селиште
(Митровић
и 1)
Мршавци
(Митровић
иЦвртковци
)
Кезмићи
Гостимиро
вићи
Крвржићи
Драгаловц
и
Осредак
Љеб
Тодорићи
Гојићи
Драганићи
Блага
Марија
Пекељевић
и

660
489

864

1025
1103/
2
--628/1
1868/
59
620
621
907
312
252/2
336/2

Митрови
ћи
Митрови
ћи

m

Митрови
ћиЦвртков
ци

m

Цвртков
ци
Цвртков
ци
Цвртков
ци
Драгалов
ци
Осредак

m

4121

2

m

5500

2

7200

2

4194

2

m

1103

2

m

2500

2

m

10990

2

m

5200

2

Љеб

m

4500

2

Рашковц
и
Радња
Доња
Радња
Доња
Центар

m

3488

2

m

10700

2

m

3750

2

m

6338

2

581

Остружњ
а Доња

m
2

2949
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1039
1049

2161/
2
2162/
2
397

Остружњ
а Доња
Остружњ
а Доња

m

Остружњ
а Доња

m

4587

2

m

6034

2

1.
2.
4500

2

2 Пејчићи
Остружњ m 2848
2
4.
а Горња
2 Бјеличићи 631/2 Остружњ m 2514
2
5. - Попадићи
а Горња
2 Бачићи
543
Остружњ m 1569
2
6.
а Горња
2 Гојаковац
2331 Церовиц
m 10925
2
7.
а
2 Миливојев 1324 Церовиц
m 7204
2
8. ићи
а
2 Рауковићи 2104 Јелањска m 2400
2
9.
3 Њивари
496
Јелањска m 3499
2
0.
3 Брђани - 1236 Јелањска m 1210
2
1. Лугоњићи
3 Марићи
1733/ Јелањска m 2500
2
2.
2
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.
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. Детаљнији план биће разрађен Планом
одржавања локалних и некатегорисаних путева.
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 1154 расвјетна тијела,
различите снаге и израде, као и подешавање временских
релеја (тајмера) на сва 76 мјерних мјеста. Сви радови
вршиће се по налогу Одјељења за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију.
ТАБЕЛА 4: ЈАВНА РАСВЈЕТА

Редни
број

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

4. август.2021 године

Насељено
мјесто
Станари
Остружња
Горња
Остружња
Доња
Церовица
Радња Доња
Љеб
Осредак
Драгаловци
Брестово
Митровићи
Цвртковци
Јелањска
Рашковци
УКУПНО

Број
мјерних
мјеста
17
7

Број
расвјетних
тијела
400
73

6

61

12
7
6
4
1
6
1
3
5
1
76

154
89
77
39
22
45
10
78
68
38
1154

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.
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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 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 2021. ГОДИНУ
1.
-

ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ
ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
Зимска служба
Буџетом
планирана средства: 100.000,00 КМ

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: 150.000,00 КМ
2.

-

4. август.2021 године

ПОВРШИНА И ОДРЖАВАЊЕ И
МОДЕРНИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗКП-а
Чишење сливника,
Санација већих канализационих кварова,
Уградња оштећених сливника и решетки

Буџетом планирана средства: 60.000,00 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:01-020-176/21
Датум: 30.07.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
Денис Стевановић с.р.
183.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
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
Акционог плана за 2019. годину, Скупштина општине
Станари на 06. редовној сједници, одржаној 30.07.2021.
године, доноси:
ЗАКЉУЧАК

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ
ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА
- Одржавање локалних путева
Буџетом
планирана средства: 250.000,00 КМ
- Реконструкција локалних путева под асфалтном
површином
Буџетом планирана
средства: 50.000,00 КМ
- Санација локалних путева страдалих - клизишта
Буџетом планирана
средства: 10.000,00 КМ
- Санација постојеће саобраћајне сигнализације и
постављање нове.
Буџетом планирана
средства:
6.000,00 КМ
3.

ЈАВНА
РАСВЈЕТА
У
НАСЕЉЕНИМ
МЈЕСТИМА
Плаћање утрошка електричне енергије за рад јавне
расвјете.
Буџетом планирана
средства: 70.000,00 КМ
4.

5.

ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ
ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ

1.

Не усваја се Извјештај о извршењу Акционог
плана за 2019.годину.

2.

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

Број:01-020-177/21
Датум:30.07.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИКСКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
184.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске,број:97/16), и
члана 37. Статута општине Станари (Службени гласник
општине Станари, број:5/17), Скупштина општине
Станари, на 06. редовној сједници, одржаној
30.07.2021.године, доноси:
ОДЛУКУ
о усвајању Акционог плана развоја општине Станари
за период 2021-2023. година
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Члан 1.

Скупштина општине Станари усваја Акциони
план развоја општине Станари за период 20212023.година.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана , од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Станари“.
Број:01-020-178/21
Датум:30.07.2021.године

4. август.2021 године

16.Дијана Бајић Билановић, географ-демограф,
17.Владимир Ивановић, спец. др вет. мед,
18.Ладин Гостимировић.
Члан 2,
Приликом спровођења поступка за пријем
службеникау Општинску управу, надлежни орган ће
именовати конкурсне комисије у које ће се, поред осталих,
именовати и законом прописан број члаанова са Листе
стручњака, из члана 1. ове Одлуке.
Члан 3.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
185.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске,број:97/16), члана
53.и 79. 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 06. редовној
сједници, одржаној 30.07.2021.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 о утврђивању Листе стручњака
за именовање конкурсних комисија за спровођење
поступка за пријем службеника у Општинску управу
општине Станари (у даљем тексту:Листа стручњака), коју
чине:
1.Тодоровић Жељко, доктор правних наука,
2.Микановић Бране, професор педагошких наука,
3.Ристић Александар, мастер дизајнер,
4.Симић Зоран, мастер правних наука,
5.Ђедовац Сања, дипл.психолог,
6.Ђекановић Свјетлана, дипл.дефектолог-логопед,
7.Лукић Драженко, дипл.правник,
8.Пантић Цвијета, дипл.правник,
9.Ковачевић Боро, дипл.инж. рударства,
10.Кесер Миланка, професор разредне наставе,
11.Перић јелена, професор разредне наставе,
12.Др. Ристић Драган, специјалиста радиологије,
13.Видовић Срђан, мастер саобраћаја,
14. Радић Срђан, дипломирани инжињер саобраћаја
15.Вуковић Љубица, професор географије

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: 01-020-179/21
Датум.30.07.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.

186.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 37. Статута општине Станари („Службени гласник
општине Станари“, број: 5/17)), Скупштина општине
Станари, на 06, редовној сједдници, одржаној
30.07..2021.године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника
Одјељења за општу управу
1. Стевановић Ненад, мастер криминалистике, разрјешава
се дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за
oпшту управу, са даном 30.07.2021. године.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“.
Образложење:
Члан. 39.
Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
прописује надлежности Скупштине општине. Члан 37.
Статута општине Станари („Службени гласник општине
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4. август.2021 године

Станари“, број: 5/17), такође прописује надлежност
Скупштине општине.
Чланом 59. Закона о локалној самоуправи
прописано је да начелник општине предлаже именовање и
разрјешење начелника одјељења или службе.
Начелник општине поднио је Скупштини
општине приједлог да се горе наведено лице, због истека
времена, разријеши дужности в.д. начелника Одјељења
за општу управу у Општинској управи општине Станари.
.Приједлог је разматрала Комисија за избор и именовање,
а исти усвојен 30.07.2021.године на сједници Супштине
општине Станари.

27.07.2021.године, да се горе наведено лице именује за .
начелника Одјељења за општу управу у Општинској
управи општине Станари, а након окончаног Јавног
конкурса. .Приједлог је разматрала Комисија за избор и
именовање, а усвојен је 30.07.2021.године на сједници
Супштине општине Станари.

ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја коначно у управном поступку и
против истог није дозвољена жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код Окружног суда у
Добоју, у року 30 дана од дана достављања Рјешења.

Број:01-020-183/21
Датум:30.07.2021.године

Број:01-020-182/21
Датум:30.07.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
187.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 37. Статута општине Станари („Службени гласник
општине Станари“, број: 5/17) Скупштина општине
Станари, на 06. редовној сједници, одржаној
30.07.2021.године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за општу управу
1. Ненад Стевановић, мастер криминалистике, именује се
за начелника Одјељења за општу управу у Општинској
управи општине Станари, са даном, 30.07.2021.године.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“.
Образложење:
Члан. 39.
Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
прописује надлежности Скупштине општине. Члан 37.
Статута општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број: 5/17), такође прописује надлежност
Скупштине општине.
Чланом 59. Закона о локалној самоуправи,
прописано је да начелник општине предлаже именовање и
разрјешење начелника одјељења или службе.
Начелник општине поднио је Скупштини
општине
приједлог
број:
02-102-60.9/21
од

ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја коначно у управном поступку и
против истог није дозвољена жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код Окружног суда у
Добоју, у року 30 дана од дана достављања Рјешења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
188.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 37. Статута општине Станари („Службени гласник
општине Станари“, број: 5/17), Скупштина општине
Станари, на 06. редовној сједници, одржаној
30.07.2021.године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника
Одјељења за привреду и финансије
1. Станковић Љубиша, дипл.правник, разрјешава се
дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за
привреду и финансије, са даном 30.07.2021. године.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“.
Образложење:
Члан. 39.
Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
прописује надлежности Скупштине општине. Члан 37.
Статута општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број: 5/17), такође прописује надлежност
Скупштине општине.
Чланом 59. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
прописан је да начелник општине предлаже именовање и
разрјешење начелника одјељења или службе.
Начелник општине поднио је Скупштини
општине приједлог да се горе наведено лице разријеши
дужности в.д. начелника Одјељења за привреду и
финансије у Општинској управи општине Станари.
Приједлог је разматрала Комисија за избор и именовање,
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а исти усвојен 30.07.2021.године, на сједници Супштине
општине Станари.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја коначно у управном поступку и
против истог није дозвољена жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код Окружног суда у
Добоју, у року 30 дана од дана достављања Рјешења.
Број:01-020-180/21
Датум:30.07.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
189.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 37. Статута општине Станари („Службени гласник
општине Станари“, број: 5/17), Скупштина општине
Станари, на 06. редовној сједници,
одржаној
30.07..2021.године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за привреду и
финансије
1. Љубиша Станковић, дипломирани правник, именује се
за начелника Одјељења за привреду и финансије у
Општинској управи општине Станари, са даном,
30.07.2021.године.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“.
Образложење:
Члан. 39.
Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
прописује надлежности Скупштине општине. Члан 37.
Статута општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број: 5/17), такође прописује надлежност
Скупштине општине.
Чланом 59. Закона о локалној самоуправи
прописано је да начелник општине предлаже именовање и
разрјешење начелника одјељења или службе.
Начелник општине поднио је Скупштини
општине
приједлог
број:
02-102-60.9/21
од
27.07.2021.године, да се горе наведено лице именује за
начелника Одјељења за привреду и финансије у
Општинској управи општине Станари, а након окончаног
јавног конкурса. Приједлог је разматрала Комисија за
избор и именовање, а исти је усвојен на сједници
Скупштине општине 30.07.2021.године.

4. август.2021 године

Број:01-020-181/21
Датум:30.07.2021.године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
190.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 37. Статута општине Станари („Службени гласник
општине Станари“, број: 5/17)), Скупштина општине
Станари, на 06. редовној сједници, одржаној
30.07.2021.године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника
Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне
послове и екологију
1. Вуковић Бранко, дипл.инг. машинства, разрјешава се
дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за
просторно уређење, стамбено-комуналне послове и
екологију, са даном 30.07.2021. године.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“.
Образложење:
Члан. 39.
Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
прописује надлежности Скупштине општине. Члан 37.
Статута општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број: 5/17), такође прописује надлежност
Скупштине општине.
Чланом 59. Закона о локалној самоуправи
прописано је да начелник општине предлаже именовање и
разрјешење начелника одјељења или службе.
Начелник општине поднио је Скупштини
општине приједлог да се горе наведено лице разријеши
дужности в.д. начелника Одјељења за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију у Општинској
управи општине Станари.
.Приједлог је разматрала
Комисија за избор и именовање, а исти усвојен
30.07..2021.године на сједници Супштине општине
Станари.
Број:01-020-184/21
Датум:30.07.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
191.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПОШТИНЕ
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 37. Статута општине Станари („Службени гласник
општине Станари“, број: 5/17), Скупштина општине
Станари, на 06. редовној сједници, одржаној
30.07.2021.године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању начелника Одјељења за просторно
уређење, стамбено-комуналне послове и екологију
1. Бранко Вуковић, дипл. инж. машинства , из Остружње
Доње, именује се за начелника Одјељења за просторно
уређење, стамбено-комуналне послове и екологију у
Општинској управи општине Станари, са даном
30.07.2021. године.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“.
Образложење:
Члан. 39.
Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
прописује надлежности Скупштине општине. Члан 37.
Статута општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број: 5/17), такође прописује надлежност
Скупштине општине.
Чланом 59. Закона о локалној самоуправи
прописани је да начелник општине предлаже именовање
и разрјешење начелника одјељења или службе.
Начелник општине поднио је Скупштини
општине
приједлог
број:
02-102-60.9/21
од
27.07.2021.године да се горе наведено лице именује за
начелника Одјељења за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију у Општинској управи
општине Станари, а након окончаног Јавног конкурса.
.Приједлог је разматрала Комисија за избор и именовање,
а усвојен 30.07.2021.године на сједници Супштине
општине Станари.
Број:01-020-185/21
Датум:30.07.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
192.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 37. Статута општине Станари („Службени гласник
општине Станари“, број: 5/17), Скупштина општине
Станари, на 06. редовној сједници, одржаној
30.07.2021.године, доноси:

4. август.2021 године

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в.д.секретара Скупштине општине
Станари
1. Горан Панчић, дипломирани правник, разрјешава се
дужности в.д. секретара Скупштине општине Станари, са
даном 30.07.2021.године.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“.
Образложење:
Члан 189. Пословника о раду Скупштине
општине (Службени гласник општине Станари“, број: 6
/17) гласи:“ Приједлоге кандидата за избор и именовање
из надлежности Скупштине, у складу са законом и
Статутом, могу поднијети начелник општине, Комисија за
избор и именовање као и одборници у Скупштини“.
Комисија за избор и именовање предложила да се
донесе рјешење о разрјешењу в.д. секретара СО-е, због
истека времена. Приједлог је усвојен на сједници
Скупштине општине Станари 30.07.2021.године
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја коначно у управном поступку и
против истог није дозвољена жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код Окружног суда у
Добоју, у року 30 дана од дана достављања Рјешења.
Број:01-020-186/21
Датум:30.07.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
193.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 37. Статута општине Станари („Службени гласник
општине Станари“, број: 5/17), Скупштина општине
Станари, на 06. редовној сједници, одржаној
30.07.2021.године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању секретара Скупштине општине Станари
1. Горан Панчић, дипломирани правник, именује се за
секретара Скупштине општине Станaри, са даном
30.07.2021. године.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“.
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Образложење:

Члан 189. Пословника о раду Скупштине
општине (Службени гласник општине Станари“, број: 6
/17) гласи:“ Приједлоге кандидата за избор и именовање
из надлежности Скупштине, у складу са законом и
Статутом, могу поднијети начелник општине, Комисија за
избор и именовање као и одборници у Скупштини“.
Комисија за избор и именовање предложила је да
се донесе рјешење о именовању
секретара СО-е.
Приједлог је усвојен на сједници Скупштине општине
Станари 30.07.2021.године.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја коначно у управном поступку и
против истог није дозвољена жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код Окружног суда у
Добоју, у року 30 дана од дана достављања Рјешења.
Број:01-020-187/21
Датум:30.07.2021.године

4. август.2021 године

Станари“, број: 5/17), такође прописује надлежност
Скупштине општине за именовање и разрјешење
директора и управних одбора чији је основач општина
Станари.
Како се директор поменуте установе налази у
статусу вршиоца дужности више од 90 дана, то је клуб УС
поднио приједлог да се горе наведени разријеши
дужности директора. Исти је разматрала Комисија за
избор и именовања на 7. сједници, одржаној 29.07.2021.
године и констатовала да су испуњени услови, а усвојен
на сједници Скупштине општине 30.07.2021.године.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја коначно у управном поступку и
против истог није дозвољена жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код Окружног суда у
Добоју, у року 30 дана од дана достављања Рјешења.
Број:01-020-189/21
Датум:30.07.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
194.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 37. Статута општине Станари („Службени гласник
општине Станари“, број: 5/17)), Скупштина општине
Станари, на 06. редовној сједници, одржаној
30.07.2021.године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиoца дужности директора ЈЗУ „Дом
здравља“ Станари
I
Александар Панић, спец. гинекологије и
акушерства, из Станара, разрјешава се дужности вршиоца
дужности директора ЈЗУ „Дом здравља“ Станари, са
даном 30.07.2021.године.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
Члан. 39. став (2) тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), прописује да Скупштина општине именује и
разрјешава директора и управни одбор установе чији је
оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, у
складу са законом. Члан 37. став (2) тачка 34. Статута
општине Станари („Службени гласник општине

195.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 37. Статута општине Станари („Службени гласник
општине Станари“, број: 5/17) ,Скупштина општине
Станари, на 06. редовној сједници, одржаној
30.07..2021.године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ „Дом
здравља“ Станари
1. Анђелко Тадић, мастер права, именује се за вршиоца
дужности директора ЈЗУ „Дом здравља“ Станари, са
даном 30.07.2021. године.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“.
Образложење:
Члан 189. Пословника о раду Скупштине
општине (Службени гласник општине Станари“, број: 6
/17) гласи:“ Приједлоге кандидата за избор и именовање
из надлежности Скупштине, у складу са законом и
Статутом, могу поднијети начелник општине, Комисија за
избор и именовање као и одборници у Скупштини“.
Члан. 39. став (2) тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), прописује да Скупштина општине именује и
разрјешава директора и управни одбор установе чији је
оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, у
складу са законом. Члан 37. став (2) тачка 34. Статута

Страна 15

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СТАНАРИ - БР. 6

општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број: 5/17), такође прописује надлежност
Скупштине општине за именовање и разрјешење
директора и управних одбора чији је основач општина
Станари.
Начелник општине поднио је Скупштини
општине приједлог да се горе наведено лице именују за
в.д. директора „ЈЗУ Дом здравља Станари “. .Приједлог је
разматрала Комисија за избор и именовање, а усвојен
30.07.2021.године на сједници Супштине општине
Станари.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја коначно у управном поступку и
против истог није дозвољена жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код Окружног суда у
Добоју, у року 30 дана од дана достављања Рјешења.
Број:01-020-190/21
Датум:30.07.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
196.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 37. Статута општине Станари („Службени гласник
општине Станари“, број: 5/17)), Скупштина општине
Станари, на 06. редовној сједници, одржаној
30.07.2021.године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ
„Центар за културу“ општине Станари
I
Анђелко Тадић, мастер права, из Цвртковаца,
разрјешава се дужности вршиоца дужности директора ЈУ
„Центар за културу“ општине Станари, са даном
30.07.2021.године.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
Члан. 39. став (2) тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), прописује да Скупштина општине именује и
разрјешава директора и управни одбор установе чији је
оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, у
складу са законом. Члан 37. став (2) тачка 34. Статута
општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број: 5/17), такође прописује надлежност

4. август.2021 године

Скупштине општине за именовање и разрјешење
директора и управних одбора чији је оснивач општина
Станари.
Како се директор поменуте установе налази у
статусу вршиоца дужности више од 90 дана, то је
начелник општине поднио приједлог да се горе наведени
разријеши дужности директора. Исти је разматрала
Комисија за избор и именовања, а усвојен на сједници
Скупштине општине 30.07.2021.године.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја коначно у управном поступку и
против истог није дозвољена жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код Окружног суда у
Добоју, у року 30 дана од дана достављања Рјешења.
Број:01-020-191/21
Датум:30.07.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
197.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 37. Статута општине Станари („Службени гласник
општине Станари“, број: 5/17) Скупштина општине
Станари, на 06. редовној сједници, одржаној
30.07.2021.године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора ЈУ
„Центар за културу“ општине Станари
1. Зоран Попадић, професор босанског, хрватског и
српског језика и књижевнсти, именује се за вршиоца
дужности директора ЈУ „Центар за културу“ општине
Станари, са даном 30.07.2021. године.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“.
Образложење:
Члан 189. Пословника о раду Скупштине
општине (Службени гласник општине Станари“, број: 6
/17) гласи:“ Приједлоге кандидата за избор и именовање
из надлежности Скупштине, у складу са законом и
Статутом, могу поднијети начелник општине, Комисија за
избор и именовање као и одборници у Скупштини“.
Члан. 39. став (2) тачка 33. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), прописује да Скупштина општине именује и
разрјешава директора и управни одбор установе чији је
оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе, у
складу са законом. Члан 37. став (2) тачка 34. Статута
општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број: 5/17), такође прописује надлежност
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Скупштине општине за именовање и разрјешење
директора и управних одбора чији је основач општина
Станари.
Начелник општине поднио је Скупштини
општине приједлог да се горе наведено лице именују за
в.д. директора ЈУ „Центар за културу“општине Станари.
Приједлог је разматрала Комисија за избор и именовање,
а усвојен 30.07.2021.године на сједници Скупштине
општине Станари.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја коначно у управном поступку и
против истог није дозвољена жалба, али се може
покренути управни спор тужбом код Окружног суда у
Добоју, у року 30 дана од дана достављања Рјешења.
Број:01-020-192/21
Датум:30.07.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
198.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА СТАНАРИ
На основу члана 9. Закона о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске (Службени
гласник Републике Српске, број:41/03), члана 37. Статута
општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број 5/17), Скупштина општине Станари на 06.
редовној сједници, одржаној 30.07.2021године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење поступка по
Јавном конкурсу за избор и
именовање директора Јавних Установа чији је
оснивач општина Станари
1.

Именује се Комисија за спровођење поступка по
Јавном конкурсу за избор и именовање
директора установа чији је оснивач општина
Станари (у даљњем тексту: Комисија) у
сљедећем саставу:
1) Александар Ристић, са листе
стручњака, предсједник,
2) Бранко Вуковић, из реда службеника,
члан,
3) Ненад Стевановић, из реда
службеника , члан,
4) Мирослав Ђурић, из реда
службеника, члан,
5) Драженко Лукић, са листе стручњака,
члан.

4. август.2021 године

2.

Задатак Комисије за избор је да у складу са
Законом проведе поступак по Јавном конкурсу
за избор и именовање директора установа чији је
оснивач општина Станари, што укључује
контролу испуњавања услов, обављање улазног
интервјуа са кандидатима и утврђивање ранг
листе кандидата. Комисија за избор ће извјештај
о проведеном поступку са утврђеном ранглистом кандидата за избор по Јавном конкурсу
за избор и именовање директора доставити
Скупштини општине на даље поступање.

3.

Комисија за избор ће извјештај о проведеном
поступку са приједлогом кандидата доставити
предсједнику Скупштине општине Станари.

4.

Комисија се именује на вријеме трајања мандата
Скупштине.

5.

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

Образложење
У циљу провођења поступка избора и именовања
директора Јавних установа чији је оснивач општина
Станари, Комисија за избор и именовање је на сједници
одржаној дана 29.07.2021 године утврдила приједлог
Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу
који испуњавају услове и предлаже Скупштини
доношење рјешења о именовању комисије. Приједлог је
усвојен на сједници Скупштине општине Станари
30.07.2021.године.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја коначно у управном поступку и против
истог није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор тужбом код Окружног суда у Добоју, у
року 30 дана од дана достављања Рјешења.
Број:01-020-188/21
Датум30.07.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
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АКТИ НАЧЕЛНИКА

2.

199.
ОПШТИНА СТАНАРИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

3.

Број: 02-810-7-17/21

4. август.2021 године

Због врло добрe епидемиолошке ситуације
општина Станари не уводи рестриктивније мјере
(тачка 16. Закључка: 90-1/21 Републичког штаба
за ванредне ситуације).
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у Службеном гласнику општине
Станари.

Датум: 22.06.2021. године
На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број : 90/17), и члана 3. Одлуке о
формирању Општинског штаба за ванредне ситуације
Станари („Службени гласник општине Станари“,
број:4/15) Општински штаб за ванредне ситуације на 10.
сједници одржаној 22.06.2021. године доноси:

1.

2.

3.

ЗАКЉУЧАК
Све мјере које је донио Републички штаб за
ванредне ситуације 21.06.2021. године број: 891/21 примјењиваће се директно на територији
општине Станари.
Због врло добрe епидемиолошке ситуације
општина Станари не уводи рестриктивније мјере
(тачка 16. Закључка: 89-1/21 Републичког штаба
за ванредне ситуације).
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у Службеном гласнику општине
Станари.

КОМАНДАНТ ШТАБА
Радојица Ћелић
200.
ОПШТИНА СТАНАРИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Општински штаб за ванредне ситуације
Број: 02-810-7-19/21
Датум: 06.07.2021. године
На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број : 90/17), и члана 3. Одлуке о
формирању Општинског штаба за ванредне ситуације
Станари („Службени гласник општине Станари“,
број:4/15) Општински штаб за ванредне ситуације на 11.
сједници одржаној 06.07.2021. године доноси:

1.

ЗАКЉУЧАК
Све мјере које је донио Републички штаб за
ванредне ситуације 01.07.2021. године број: 901/21 примјењиваће се директно на територији
општине Станари.

КОМАНДАНТ ШТАБА
Радојица Ћелић
201.
ОПШТИНА СТАНАРИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Општински штаб за ванредне ситуације
Број: 02-810-7-21/21
Датум: 16.07.2021. године
На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број : 90/17), и члана 3. Одлуке о
формирању Општинског штаба за ванредне ситуације
Станари („Службени гласник општине Станари“,
број:4/15) Општински штаб за ванредне ситуације на 12.
сједници одржаној 16.07.2021. године доноси

1.

2.

3.

ЗАКЉУЧАК
Све мјере које је донио Републички штаб за
ванредне ситуације 01.07.2021. године број: 921/21 примјењиваће се директно на територији
општине Станари.
Због врло добрe епидемиолошке ситуације
општина Станари не уводи рестриктивније мјере
(тачка 17. Закључка: 92-1/21 Републичког штаба
за ванредне ситуације).
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у Службеном гласнику општине
Станари.
КОМАНДАНТ ШТАБА
Радојица Ћелић

202.
ОПШТИНА СТАНАРИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Општински штаб за ванредне ситуације
Број: 02-810-7-23/21
Датум: 29.07.2021. године
На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број : 90/17), и члана 3. Одлуке о
формирању Општинског штаба за ванредне ситуације
Станари („Службени гласник општине Станари“,
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број:4/15) Општински штаб за ванредне ситуације на 13.
сједници одржаној 29.07.2021. године доноси

1.

2.

3.

,

ЗАКЉУЧАК
Све мјере које је донио Републички штаб за
ванредне ситуације 28.07.2021. године број: 941/21 примјењиваће се директно на територији
општине Станари.
Због врло добрe епидемиолошке ситуације
општина Станари не уводи рестриктивније мјере
(тачка 17. Закључка: 94-1/21 Републичког штаба
за ванредне ситуације).
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у Службеном гласнику општине
Станари.
КОМАНДАНТ ШТАБА
Радојица Ћелић
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