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ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА

ГОДИНЕ

АКТИ СКУПШТИНЕ
205.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 23, 52. и 348. став 7.
Закона о стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и
107/19) и члана 37. став 2. тачка 13. Статута општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
5/17), Скупштина општине Станари, на 7. редовној
сједници одржаној 12.10.2021.године, доноси.
ОДЛУКУ
о преносу права својине и посједа на непокретностима на
Републику Српску
Члан 1.
Општина Станари, ради реализације пројекта
реконструкције регионалног пута Р-474, дионица Тедин
Хан-граница РС/ФБиХ(Криж)-подионица Зеленковић-Доњи
Витковци у дужини од 8,2 km, преноси право својине и
посједа на Републику Српску на непокретностима, односно
катастарским парцелама, како слиједи:
- број 2962/2, Лука, њива 4 класе, површине 265 м 2,
- број 3072/2, Лука, ливада 3 класе, површине 93 м 2,
- број 2802/2, Ријека, ливада 3 класе, површине 126 м 2,
- број 2811/2, Баретак, ливада 3 класе, површине 355 м 2,
- број 2798/3, Лочањак, шума 2 класе, површине 152 м 2,
- број 2799/2, Лочањак Ријека, њива 5 класе, површине 2 м 2
- број 2799/3, Лочањак Ријека, њива 5 класе, површине 13 м 2,

- број 1694/2, Ковачевићи, пут без ознаке, површине 38 2,
- број 3255/2, Мекоте, пут без ознаке, површине 150 м2,
- број 3073/2, Баре, пут без ознаке, површине 138 м 2 ,
- број 3258/2, Свињаре, пут без ознаке, површине 121 м 2,
- број 3251/1, Попов бријег, пут без ознаке, површине 177 м 2,
- број 3253/2, Ковачевићи, пут без ознаке, површине 156 м2,
- број 3261/2, Будјак, пут без ознаке, површине 73 м 2,
- број 3262/2, Будјак, пут без ознаке, површине 18 м 2,
- број 3019/2, Баре, кућа и зграде, површине 10 м 2,
- број 3084/2, Бара, ливада 3 класе, површине 7 м 2,
- број 2961/6, Обала, пут без ознаке, површине 21 м2,
- број 3077/2, Бара, ливада 3 класе, површине 9 м 2,
- број 2953/2, Раван, ливада 3 класе, површине 183 м 2,
- број 3061/2, Ивак, воћњак 3 класе, површине 201 м 2,
- број 1679/3, Ивак, ливада 2 класе, површине 2 м 2,
- број 1679/4, Ивак, њива 3 класе, површине 111 м 2,
- број 1685/5, Ивак, њива 5 класе, површине 35 м 2,
- број 3050/5, Заједница, њива 5 класе, површине 116 м 2,
- број 1680/2, Ивак, њива 3 класе, површине 102 м 2,
- број 1680/3, Ивак, њива 3 класе, површине 3 м2,
- број 1683/2, Ивак, њива 5 класе, површине 243 м 2,
- број 1689/3, Коса, ливада 3 класе, површине 23 м 2,
- број 1689/4, Коса, њива 6 класе, површине 14 м 2,
- број 3053/2, Брезици, њива 5 класе, површине 296 м 2,
- број 3083/2, Крчавина, ливада 3 класе, површине 13 м2,
- број 1240/2, Тукови, њива 5 класе, површине 10 м 2,
- број 1254/2, Просиште, ливада 3 класе, површине 12 м 2,
- број 1254/3, Просиште, ливада 3 класе, површине 110 м 2,
- број 1272/2, Тукови, њива 4 класе, површине 17 м 2,
- број 1261/1, Просиште, ливада 3 класе, површине 575 м 2,
- број 1259/2, Просиште, њива 6 класе, површине 110 м 2,
- број 1260/2, Просиште, њива 6 класе, површине 206 м 2,
- број 1624/2, Бара, ливада 3 класе, површине 119 м 2,
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-број 1627/3, Врањачка њива, ливада 3 класе, површине 127м2,
- број 1658/2, Бара, ливада 2 класе, површине 68 м 2,
- број 1647/2, Бара, њива 5 класе, површине 597 м 2,
- број 1287/2, Бара, њива 3 класе, површине 52 м 2,
- број 1622/3, Бара, ливада 3 класе, површине 5 м 2,
- број 1659/3, Коса, њива 4 класе, површине 140 м2,
- број 1659/4, Бара, ливада 3 класе, површине 148 м 2,
- број 1659/5, Бара, ливада 3 класе, површине 149 м 2,
- број 1286/2, Бара, ливада 3 класе, површине 14 м 2,
- број 2933/2, Крчавина, пашњак 3 класе, површине 193 м 2,
- број 2936/3, Крчавина, пашњак 4 класе, површине 366 м 2,
- број 2937/2, Крчавина, шума 3 класе, површине 165 м 2,
- број 1642/3, Барица, ливада 3 класе, површине 276 м 2,
- број 1631/4, До, ливада 3 класе, површине 130 м 2,
- број 1631/5, До, ливада 4 класе, површине 57 м2,
- број/ 1644/4, Бара, пут без ознаке, површине 29м 2,
- број 1644/7, Обала, њива 5 класе, површине 631 м 2,
- број 1644/8, Бара, ливада 3 класе, површине 623 м 2,
- број 1644/9, Бара, ливада 3 класе, површине 254 м 2,
- број 1644/10, Бара, пут без ознаке, површине 51 м2,
- број 1636/2, Бара, њива 4 класе, површине 185 м 2,
- број 1258/2, Просиште, ливада 5 класе, површине 52 м 2,
- број 1682/8, Ивак, њива 3 класе, површине 58 м 2,
- број 3046/2, Заједница, њива 6 класе, површине 723 м 2,
- број 1243/2, Грабици, шума 5 класе, површине 263 м 2,
- број 1246/3, Грабици, шума 5 класе, површине 190 м 2,
- број 1247/8, Грабици, њива 6 класе, површине 751 м 2,
- број 1247/10, Грабици, њива 6 класе, површине 846 м 2,
- број 1623/6, Бара, ливада 3 класе, површине 46 м2,
- број 1243/4, Грабици, шума 5 класе, површине 40м 2,
- број 2805/4, Парлог, шума 3 класе, површине 66 м 2,
- број 2951/2, Бара, ливада 3 класе, површине 163 м 2,
- број 1285/3, Бара, ливада 3 класе, површине 30 м 2,
- број 1274/2, Тук, њива 4 класе, површине 100 м2,
- број 3041/7, Лука, њива 5 класе, површине 120 м 2,
- број 3041/9, Лука, њива 5 класе, површине 160 м 2,
- број 3041/8, Лука, њива 5 класе, површине 125 м 2,
- број 1655/2, Бара, њива 3 класе, површине 99 м 2 и њива 4
класе, површине 158 м2 (укупне површине 257 м2),
- број 3067/2, Палучак, пашњак 2 класе, површине 69 м 2,
- број 3067/3, Палучак. пашњак 2 класе, површине 54 м 2,
- број 3068/3, Палучак, ливада 2 класе, површине 23 м 2,
- број 2961/7, Обала, њива 6 класе, површине 657 м2 и
- број 2961/8, Обала, њива 6 класе, површине 21 м 2,
- број 3018/3, Брдница, кућа и зграда, површине 2 м 2 и њива
5 класе, површине 70 м2 (укупне површине 72 м2),
- број 2809/2, Парлоги, шума 3 класе, површине 595 м 2,
- број 2809/3, Парлог, шума 3 класе, површине 83 м2,
- број 2810/2, Парлог, шума 3 класе, површине 510 м 2,
- број 3050/6, Заједница, њива 5 класе, површине 130 м 2,
- број 3020/4, Луг Бара, ливада 2 класе, површине 31 м 2,
- број 3020/5, Луг Бара, ливада 3 класе, површине 14 м2,
- број 3020/6, Луг Бара, ливада 3 класе, површине 9 м 2,
- број 3040/3, Лука, ливада 2 класе, површине 230 м 2,
- број 2813/3, Обала, ливада 3 класе, површине 141 м 2,

14. октобар.2021 године

- број 2813/4, Обала, ливада 3 класе, површине 254 м 2,
- број 2814/4, Обала, шума 3 класе, површине 11 м2,
- број 1682/6, Ивак, њива 3 класе, површине 138 м 2,
- број 1682/7, Ивак, њива 3 класе, површине 129 м 2,
- број 3063/3, Ивак, њива 5 класе, површине 230 м 2,
- број 3063/4, Ивак, ливада 3 класе, површине 95 м 2,
- број 3063/5, Ивак, ливада 3 класе, површине 231 м 2,
- број 3099/2, Бара, ливада 3 класе, површине 18 м 2,
- број 3099/3, Бара, ливада 3 класе, површине 20 м 2,
- број 2798/4, Лочањак, шума 2 класе, површине 56 м 2,
- број 2961/9, Обала, њива 5 класе, површине 81 м2,
- број 2938/2, Крчавина, пашњак 3 класе, површине 109
м2,
- број 2939/3, Крчавина, њива 5 класе, површине 721 м 2,
- број 2939/2, Крчавина, њива 5 класе, површине 41 м 2,
- број 3050/7, Заједница, њива 5 класе, површине 571 м 2,
- број 1241/2, Грабици, шума 5 класе, површине 1872 м2,
- број 1241/3, Грабици, шума 5 класе, површине 41 м 2,
- број 1242/2, Грабици, њива 6 класе, површине 25 м 2,
- број 3074/3, Лучица, ливада 2 класе, површине 14 м 2 и
ливада 3 класе, површине 59 м2
- број 3074/4, Лучица, кућа и зграде, површине 12 м2 и
двориште површине 78 м2,
- број 1685/4, Ивак, њива 5 класе, површине 19 м 2,
- број 1253/3, Бара, ливада 3 класе, површине 28 м 2,
- број 1253/4, Бара, ливада 4 класе, површине 35 м 2,
- број 3082/2, Бара, ливада 3 класе, површине 3 м2,
- број 3048/1, Ивак, шума 3 класе, површине 374 м 2,
- број 3066/2, Ивак, њива 5 класе, површине 726 м 2,
- број 3041/6, Лука, њива 5 класе, површине 103 м 2, све
уписане у ПЛ број 985 к.о. Церовица, а којима у
земњишно-књижним евиденцијама одговарају парцеле:
- број: 637/15, 637/16, 673/5, 671/8, 673/8, 673/6, 673/7,
535/11, 496/11, 637/17, 637/14, 9/2, 497/10, 670/5, 660/5,
637/13, 660/10, 641/2, 643/14, 643/13, 530/8, 535/23, 535/8,
535/19, 497/14, 535/21, 535/22, 535/20, 535/12, 535/13,
47/20, 660/9, 16/19, 12/3, 12/4, 6/18, 6/10, 6/15, 6/12,
608/13, 608/15, 535/24, 588/5, 12/10, 629/8, 543/2 и 593/3,
593/4, 593/5, 629/4, 663/4, 663/5, 663/2, 599/9, 604/4, 604/5,
599/11, 588/6, 599/16, 599/15, 599/10, 599/8, 6/17, 530/11,
531/3, 16/22, 624/20, 624/22, 624/25, 608/11, 16/23, 670/8,
644/3, 629/5, 12/13, 496/8, 496/10, 496/9, 599/17, 497/18,
497/17, 497/16, 643/11, 641/3, 637/12, 670/7, 670/6, 670/4,
497/13, 637/9, 637/11, 637/10, 496/12, 671/9, 671/10,
671/11, 530/9, 530/10, 530/7, 530/5, 530/6, 673/10, 673/11,
673/9, 643/12, 662/9, 662/8, 660/6, 497/15, 16/3, 16/20,
624/18, 637/19, 637/20, 535/16, 12/6, 12/8, 660/8, 497/11,
497/9, 496/7, све уписане у ЗК улошку број 241 к.о. СП
Церовица.
Члан 2.
Непокретности из члана 1. се преносе у својину и посјед
Републике
Српске
у
складу
са
потписаним
Меморандумом о размијевању између ЈП „Путеви
Републике Српске“ и општине Станари, број 02-345-282/16 од 27.06.2016.године и чланом 3. Уговора о
заједничком
улагању
број
02-952-16/19
од
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14.08.2019.године, потписаног између
Републике Српске“ и општине Станари.

ЈП

„Путеви

Члан 3.
На основу ове одлуке Републичка управа за геодетске и
имовинско-правне послове, Подручна јединица Станари
извршиће укњижбу права својине и посједа на
непокретностима из члана 1. ове Одлуке у корист
Републике Српске са дијелом 1/1.
Број:01-020-209/21
Датум:12.10.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.

206.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16, 36/19 и 61/21 ) и члана 37. Статута општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број
5/17), Скупштина општине Станари, на 7. редовној
сједници одржаној 12.10.2021.године, доноси
ОДЛУКУ
о куповини земљишта за потребе Мјесне заједнице
Рашковци
Члан 1.
Општина Станари, за потребе Мјесне заједнице
Рашковци, купује земљиште од власника:
1) Перановић (Остоје) Петре, рођене Радишковић
из Теслића и то парцеле означене са:
- к.ч. 1672, Бријег, пашњак 3. класе,
површине 454 м2,
- к.ч. 1673/3, Бријег, шума 5. класе,
површине, 155 м2,
- к.ч. 1673/3, Бријег, њива 6. класе,
површине 3580 м2, све уписане у лист
непокретности бр. 175 к.о. Рашковци,
укупне површине 4189 м2.
Члан 2.
Општина Станари ће земљиште из члана 1. ове
Одлуке купити по цијени од 5,26 КМ/м 2.
Члан 3.
Овлашћује се начелник општине Станари да у име
општине Станари закључи уговор о купопродаји
некретнина из члана 1. ове Одлуке са Перановић (Остоје)
Петром из Теслића.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог данa oд дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Станари“.
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Број:01-020-208/21
Датум:12.10.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
207.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 39, Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике Српске,
број:97/16 и 36/19) члана 9. Став 1. Тачка з) и члана 114.
Закона о здравственој заштити (Службени гласнник
Републике Српске, број:106/09), члана 5. Правилника о
поступку утврђивања смрти лица (Службени гласник
Републике Српске, број:65/10), члана 37. Статута
општине Станари (Службени гласник општине Станари,
број:5/17), скупштина општине Станари, на 7. редовној
сједници, одржаној 12.10.2021.године, доноси
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о мртвозорству на подручју општине
Станари
Члан 1.
Овом Одлуком допуњује се Одлука о
мртвозорству на подручју општине Станари (Службени
гласник општине Станари, број:4/18, 6/18, 2/19, 5/20,
4/21), тако што се у члану 2. став 1. додаје нова тачка:
4. др. Владимир Топрек, доктор медицине и специјалиста
судске медицине.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Станари“.
Број:01-020-209/21
Датум:12.10.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
208.
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“ бр. 5/17),
Скупштина општине Станари на 7. редовној сједници
одржаној 12.10.2021. године, доноси
ОДЛУКА
о додјели новчаних средстава ЈЗУ Болница „Свети
апостол Лука“ Добој
Члан 1.
Додјељују се новчана средства ЈЗУ Болница
„Свети апостол Лука“ Добој у износу од 10.000,00 КМ, а
за потребе набавке опреме за лијечење обољелих
пацијената од COVID-а.
Члан 2.
Средства из члана 1. ће бити исплаћена из
средстава гранта на жиро рачун ЈЗУ Болнице „Св. А.
Лука“ Добој.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу дан након објаве у
„Службеном гласнику општине Станари«.

- да у име општине Станари закључи уговор о закупу
неизграђеног грађевинског земљишта из члана 1. ове
Одлуке са најбољим понуђачем.

Број:01-020-210/21
Датум:12.10.2021.године

Члан 6.
Јавни оглас за давање у закуп земљишта из члана 2.
Одлуке ће се обајвити на огласној табли Општине,
интернет страници Општине и у једном дневном листу.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
209.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16, 36/19 и 61/21 ) и члана 37. Статута општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број
5/17), Скупштина општине Станари, на 7. редовној
сједници одржаној 12.10,2021.године, доноси
ОДЛУКУ
о расписивању јавног огласа за давање у закуп
неизграђеног грађевинског земљишта у својини
општине Станари
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се начин и поступак додјеле у
закуп неизграђеног грађевинског земљишта на Пословној
зони „Термоелектрана“ Драгаловци.
Члан 2.
У закуп, путем јавне лицитације, се даје неизграђено
грађевинско земљиште означено као:
- к.ч. 2335/5, Бара, њива 5. и 6. класе, некатегорисани пут,
укупне површине 6262 м2, уписана у Лист непокретности
бр. 1 к.о. Драгаловци,
- к.ч. 2335/2, Бара, њива 5. и 6. класе, некатегорисани пут,
укупне површине 4905 м2, уписана у Лист непокретности
бр. 1 к.о. Драгаловци.
Члан 3.
Почетна мјесечна цијена закупа у поступку лицитације
земљишта је 0.23 КМ/м2.
Поступак лицитације ће се спровести по поступку
регулисаном у Правилнику о поступку и условима
издавања у закуп пословних зграда, пословних простора
и гаража у државној својини на којима је носилац права
располагања општина Станари („Службени гласник
општине Станари“, број: 2/18).
Члан 4.
Закуп земљишта из члана 2. Одлуке регулише се
Уговором о закупу који се закључује на период од 5
година са могућношћу продужења уколико су претходно
измирене све обавезе.
Члан 5.
Овлашћује се начелник општине Станари да:
- објави јавни позив за давање у закуп грађевинског
земљишта из члана 2.,
- именује Комисију која ће спровести поступак
лицитације и

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог данa oд дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Станари“.
Број:01-020-211/21
Датум:12.10.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р
210.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике Српске,
број:97/16), члана 12. Закона о систему јавних служби
(Службени гласник Републике Српске, број:68/07,
109/12, 44/16), члана 37. Статута општине Станари
(Службени гласник општине Станари, број:5/17),
Скупштина општине Станари на 7. редовној сједници,
одржаној 12.10.2021.године, доноси:
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о оснивању Јавне установе „Центар
за културу“ општине Станари
Члан 1.
У Одлуци о осивању Јавне установе „Центар за
културу“ општине Станари (Службени гласник општине
Станари, број: 7/15 и 5/16), у члану 6. Додају се нове
алинеје које гласе:
„ - 47.11 Трговина на мало у неспецијализованим
продавницама претежно прехрамбеним производима,
пићима и дуванским производима,
- 47.19 Остала трговина на мало у
неспецијализованим продавницама,
- 47.21 Трговина на мало воћем и поврћем у
специјализованим продавницама,
- 47.22 Трговина на маломесом и производима од
меса у специјализованим продавницама,
- 47.24 Трговина на мало хљебом, колачима,
производима од брашна и производима од
шећера у специјализованим продавницама,
- 47.25 Трговина на мало пићима у
специјализованим продавницама,
- 47.26 Трговина на мало производима од дувана у
спезијализованим продавницама,
- 47.29 Остала трговина на мало прехрамбеним
производима у специјализованим продавницама,
- 47.51 Трговина на мало текстилом у
специјализованим продавницама,
- 47.52 Трговина на мало робом од метала, бојама
и стаклом у специјализованим продавницама,
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47.53 Трговина на мало теписима и
простирачима за под, зидним и подним облогама
у специјализованим продавницама,
47.59 Трговина на мало намјештајем, опремом за
расвјету и осталим производима за домаћинство,
у специјализованим продавницама,
47.61 Трговина на мало књигама у
специјализованим продавницама,
47.62 Трговина на мало новинама, папиром и
писаћим прибором у специјализованим
продавницама,
47.71 Трговина на мало одјећом у
специјализованим продавницама,
47.72 Трговина на мало обућом и робом од коже
у специјализованим продавницама,
47.75 Трговина на мало козметичким и
тоалетним препаратима у специјализованим
продавницама,
47.76 Трговина на мало цвијећем, садницама,
сјемењем, ђубривом, кућним љубимцима и
храном за кућне љубимце у специјализованим
продавницама,
47.77 Трговина на мало сатовима и накитом у
специјализованим продавницама,
47.78 Остала трговина на мало новом робом у
специјализованим продавницама.“

Члан 2.
Јавна установа „Центар за културу“ општине
Станари дужна је да усклади Статут установе са
одредбама ове Одлуке, у року од 30 дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у „Службеномгласнику општине Станари“.
Број:01-020-212/21
Датум:12.10.2021.годин
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
211.
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 нацрта Правилника о
субвенцијама за запошљавање, Скупштина општине
Станари
на 7. редовној сједници одржаној
12.10.2021.године, доноси

1.

ЗАКЉУЧАК
Усваја се Правилник о подстицајима за
запошљавање у форми нацрта и задужује се
Одјељење за привреду и финансије да спроведе
јавну расправу.

2.
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Овај Закључак ступа на снагу дан након објаве у
»Службеном гласнику општине Станари«.

Број:01-020-213/21
Датум:12.10.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
212.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 39, став 2, тачка 2. и 13. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37, став 2,
тачкa 2. и 13. Статута општине Станари („Службени
гласник општине Станари“, број 5/17) и члана 152, став
1. Пословника о раду Скупштине општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број 6/17),
Скупштина општине Станари, на 7. редовној сједници,
одржаној 12.10.2021.године, доноси
ПРАВИЛНИК
о измјени и допуни Правилника
о поступку и условима издавања у закуп пословних
зграда, пословних простора и гаража у државној
својини на којима је носилац права располагања
општина Станари
Члан 1.
Овим Правилником мијења се и допуњује
Правилник о поступку и условима издавања у закуп
пословних зграда, пословних простора и гаража у
државној својини на којима је носилац права
располагања општина Станари („Службени гласник
општине Станари“, број 2/18) на начин да у члану 5.
брише тачка 2. „непосредном погодбом.“
Члан 2.
У глави II ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ПОД
ЗАКУП брише се назив одјељка „Поступак издавања у
закуп путем непосредне погодбе“ и чланови 26. и 27.
Правилника.
Члан 3.
У члану 38. додаје се став (4) који гласи:
„Закуподавац и закупац се могу договорити да
преправке и адаптације непокретности, које ће трајно
увећати вриједност пословног простора, изведене на
тражење закупца, а уз сагласност закуподавца, падају на
терет закуподавца, aли само до висине уговорене
закупнине.“
Члан 4.
У члану 40. додаје се нови став (2) који гласи:
„Закупац
може
поднијети
иницијативу
закуподавцу да покрене поступак продаје закупљеног
простора.“
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број:01-020-214/21
Датум:12.10.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
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213.
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 7. редовној сједници, одржаној 12.10.2021.
године, доноси
ПРОГРАМ
подстицаја пољопривредне производње за 2021.
годину
Члан 1.
Овим Програмом прописују се услови за
расподјелу средстава за пољопривреду, у износу
55.000,00 КМ, a које морају да испуњавају
пољопривреднa газдинства за остваривање права на
новчане подстицаје и помоћи у пољопривреди.
Програмoм расподјеле средстава у пољопривреди
се, такође, за сваку врсту пољопривредне производње
дефинише документација која се прилаже, минимални
услови потребни да се остваре подстицајна средства,
износ подстицајних средстава, као и евентуалне
специфичности
везане
за
процес
одобравања
подстицајних средстава.
Члан 2.
Право на новчане подстицаје имају корисници са
пребивалиштем у општини Станари који обављају
пољопривредну производњу на подручју општине
Станари.
Под
„корисником“
се
подразумијевају
регистрована
комерцијална
и
некомерцијална
пољопривредна газдинства, те правна лица у чијем је
опису дјелатности пољопривредна производња, и која
обимом производње, прописаним овим Програмом,
испуњавају услове за остваривање права на
пољопривредне подстицаје. Изузетак су произвођачи
краставца корнишона код којих се не подразумијева
обавеза да произвођач буде регистрован код Агенције за
посредничке, информатичке и финансијске услуге.
Захтјев за остваривање права на новчане
подстицаје мора бити читко попуњен и треба да садржи
сљедеће податке:
1.Презиме и име корисника, мјесто становања,
општина, број телефона, број личне карте, број текућег
рачуна и назив банке код које је отворен рачун,
2.Податке о врсти подстицаја за који се захтјев
подноси.
Уз захтјев се, поред потврде из АПИФ-а, копије
личне карте и копије картице текућег рачуна корисника,
прилажу и посебни документи које прописује овај
Програм, појединачно за сваку врсте подстицаја.
Испуњеност критеријума у сваком појединачном
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случају ће утврђивати комисија која je именована од
стране начелника општине. Изузетно, начелник општине
може својом одлуком, а на приједлог и образложење
комисије, одобрити средства за потребе пољопривредне
производње, који нису наведени у овом Програму, а у
износу и на начин који предложи комисија.
Члан 3.
У оквиру овог подстицаја, регистрована
породична пољопривредна газдинства могу остварити
право на директна плаћања по два основа, у
максималном износу 2.500,00 КМ за правна лица и
комерцијална пољопривредна газдинства и 1.250,00 КМ
за некомерцијална пољопривредна газдинства, уколико
неком тачком није другачије одређено.
Члан 4.
Подстицаји из члана 3. Програма исплаћују се до
истека средстава предвиђених за сваку намјену понаособ.
Уколико се за неки од видова подстицаја не
пријави довољан број пољопривредних произвођача те
се, у складу с тим, планирана средства не могу
подијелити у потпуности, преостали износ средстава
може се дислоцирати за подстицај за који постоји највећи
број заинтересованих корисника.
Члан 5.
Произвођачи краставаца корнишона, са приносом
најмање 2 тоне по дунуму прве и друге класе, остварују
право на подстицај у износу до 0,10 КМ по килограму.
Уз захтјев се, поред докумената наведених у члану
2, став 4. овог Програма,
прилаже сљедећа
документација:
− Копија уговора са откупљивачем,
− Обрачун испоручених количина прве и
друге класе краставаца, издатог од стране организатора
производње, односно откупљивача.
Произвођачи нису обавезни доставити потврду о
регистрацији газдинства.
Захтјев се подноси до 15. новембра 2021. године.
Предвиђена средства .......... 4.000,00 КМ.
Члан 6.
Произвођачи осталог поврћа на отвореном, изузев
кромпира, који су у текућој години остварили
производњу на минималној површини 5 дунума,
остварују право на подстицај до 80,00 КМ по дунуму, у
зависности од броја пријављених произвођача.
Уз захтјев се, поред докумената наведених у члану
2, став 4. овог Програма,
прилаже сљедећа
документација:
− Овјерена изјава о засијаним/засађеним
површинама под поврћем у текућој години, са
тачно наведеним површинама за сваку врсту
поврћа понаособ.
Захтјев се подноси до 15. новембра 2021. године.
Предвиђена средства .......... 3.000,00 КМ.
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Члан 7.
Произвођачи поврћа у заштићеном простору, са
површином заштићеног простора минимално 400 м2
остварују право на подстицај у износу до 1,00 КМ/м2
корисне површине заштићеног простора.
Пластеници који у моменту обраде захтјева не
буду у систему производње неће се признавати као
пластеничка производња.
Уз захтјев се, поред докумената наведених у члану
2, став 4. овог Програма, прилаже изјава о власништву и
површини заштићеног простора.

Уз захтјев за подстицај прилаже се сљедећа
документација:
− Потврда
откупљивача
о
преузетим
количинама млијека,
− Копија потврде о спроведеним обавезним
ветеринарским мјерама.
По поднесеном првобитном захтјеву, мјесечно се
достављају обрачуни предатих количина млијека у 2021.
години, најкасније до краја текућег мјесеца за претходни
мјесец, закључно са 15. децембром 2021. године.

Захтјев се подноси до до 15. новембра 2021.
године.
Предвиђена средства .......... 4.000,00 КМ.

Право на овај вид подстицаја остварују и
узгајивачи музних крава који не предају млијеко
откупним станицама, у износу до 70,00 КМ/грлу, по
поднесеном
доказу
о
извршеним
обавезним
ветеринарским мјерама, максимално 1.000,00 КМ.
Произвођачи који не испоручују млијеко
откупним станицама подносе један захтјев, након
извршених обавезних ветеринарских мјера.

Члан 8.
Произвођачи
воћарских
и
виноградарских
култура:
− за високостаблашице из реда јабучастог,
коштичавог и језграстог воћа, у
интензивном, плантажном узгоју, на
минималној површини од 1 ha, са
минималним бројем садница по хектару
предвиђеним за сваку воћну врсту,
остварују право на подстицај у износу до
50,00 КМ/0,1 ha,
− за засаде јагодичастог воћа (малина,
јагода, аронија, купина и сл.) и плантажне
винограде, минималне површине 0,2 ha,
остварују право на подстицај у износу
120,00 КМ/0,1 ha.
− за комбиноване засаде воћа минималне
површине 1 ha.
Комисија, именована од стране начелника
општине ће, приликом утврђивања чињеничног стања на
терену, поред осталог, утврђивати кондиционо стање
засађених воћних култура, те засади за које се утврди
одсуство провођења одговарајућих агротехничких мјера
неће моћи остварити право на подстицај.
У захтјев за подстицај обавезно се наводи врста
воћарског засада, те површина и број стабала. Уколико
воћњак има више воћних врста, за сваку воћну врсту се
наводи површина и број стабала.
Уз захтјев се, поред докумената наведених у члану
2, став 4. овог Програма,
прилаже сљедећа
документација:
− Доказ о власништву земљишта на коме се
обавља воћарска производња или копија
уговора о закупу, са дефинисаним
временским трајањем закупа.
Захтјев се подноси до 15. новембра 2021. године.
Предвиђена средства .......... 11.500,00 КМ.
Члан 9.
Произвођачи млијека који предају млијеко откупним
станицама, остварују право на подстицај у износу до 0,10
КМ по литри предатог млијека.

Предвиђена средства .......... 11.500,00 КМ.
Члан 10.
Власници пчелињих друштава, са минимално 30
друштава пчела, остварују право на подстицај у износу
до 8,00 КМ/пчелињем друштву.
Уз захтјев се, поред докумената наведених у члану
2, став 4. овог Програма,
прилаже сљедећа
документација:
− Овјерена изјава којом пољопривредни
произвођач – пчелар, са наведеним бројем
пчелињих друштава, и којом потврђује да су
пчелиња друштва његово власништво.
Захтјев се подноси до до 15. новембра 2021.
године.
Предвиђена средства .......... 4.000,00 КМ.
Члан 11.
Произвођачи
бројлера,
са
минималним
капацитетом 5000 бројлера по турнусу, остварују право
на подстицај у износу до 0,03 КМ/кљуну.
Уз захтјев се, поред докумената наведених у члану
2, став 4. овог Програма,
прилаже сљедећа
документација:
− Доказ о реализацији производње (уговор са
откупљивачем или неки други доказ),
− Доказ о броју бројлера у турнусу.
Захтјев се подноси до 20. новембра 2021. године.
Предвиђена средства .......... 8.000,00 КМ.
Члан 12.
Узгајивачи крмача прасилица, са најмање 10 грла
у узгоју, остварују право на подстицај у износу до 60,00
КМ/грлу.
2,

Уз захтјев се, поред докумената наведених у члану
став 4. овог Програма,
прилаже сљедећа
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документација:
− Доказ о идентификацији грла,
− Увјерење о здравственом стању животиња,
издато од стране надлежне ветеринарске
службе.
Захтјев се подноси до 15. новембра 2021. године.
Предвиђена средства .......... 2.000,00 КМ.
Члан 13.
Узгајивачи оваца, за стада са најмање 50 грла,
остварују право на подстицај у износу до 10,00 КМ/грлу.
Основно стадо чине женска грла која су дала
потомство.

Број:01-020-215/21
Датум:12.10.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
214.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16) и
члана 37. Статута општине Станари („Службени гласник
општине Станари“, бр. 5/17), Скупштина општине
Станари,
на
7.редовној
сједници,
одржаној
12.10.2021.године, доноси
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника
о критеријумима за додјелу студентских и
ђачких стипендија

Уз захтјев се, поред докумената наведених у члану
2, став 4. овог Програма, прилаже доказ о бројном стању
грла.
Захтјев се подноси до 15. новембра 2021. године.
Предвиђена средства .......... 3.000,00 КМ.
Члан 14.
Произвођачи товних јунади, са најмање 7 јунади у
тову и минималном излазном тежином 500 кг/грлу.
Висина подстицаја, за ову врсту производње,
износи до 100,00 КМ/грлу, у зависности од броја
пријављених произвођача, комисија ће на лицу мјеста
утврђивати
истинитост
навода
из
приложене
документације.
Уз Захтјев за подстицај се прилаже сљедећа
документација:
− Копија потврде о изршеном обиљежавању
животиња са пописом идентификационих
бројева.
− Овјерена изјава којом произвођач изјављује
да су предметна грла његово власништво.
Захтјев се подноси до 15. новембра 2021. године.
Предвиђена средства .......... 4.000,00 КМ.
Члан 15.
Обраду примљених захтјева и праћење динамике
реализације подстицајних средстава вршиће Одјељење за
привреду
и
финансије,
Одсјек
за
привреду,
пољопривреду, друштвене дјелатности и локални
економски развој.
Члан 16.
Корисник подстицајних средстава за којег се
утврди да је дао лажне податке, или да је на било који
други начин злоупотријебио подстицајна средства
предвиђена овим Програмом, дужан је вратити уплаћена
средства, те губи право на ову врсту подстицаја у
наредне 3 (три) године.
Члан 17.
Овај Програм ступа на снагу даном објаве у
„Службеном гласнику општине Станари“.

14. октобар.2021 године

Члан 1.
У Правилнику о критеријумима за додјелу
студентских и ђачких стипендија („Службени гласник
општине Станари“, број: 5/19), у члану 1. Правилника,
иза ријечи „студија“ додаје се зарез и ријечи „докторских
студија“.
Члан 2.
У члану 2, послије тачке 4. додају се нове тачке 5.
и 6. које гласе:
„5. студентима другог циклуса студија
6. студентима докторских студија“.
Члан 3.
У члану 4. Правилника, послије тачке 2. додају се
тачке 3. и 4. које гласе::
„3. Студенти другог циклуса студија
остварују право на једнократну стипендију у
износу 500,00 КМ по уписаној години мастер
студија.“
4.Студенти
докторских
студија
остварују право на једнократни износ у
вриједности 2.000,00 КМ по окончању
докторских студија, уз приложено
увјерење о стицању звања доктора наука.“
Члан 4.
Члан 12, став 1. мијења и гласи:
„Студентима
високошколских
установа
се
стипендија исплаћује мјесечно, за девет мјесеци, почев
од јануара, закључно са септембром, а апсолвенти могу
бити корисници стипендије за период од уписа
апсолвентске године до дипломирања, најдуже 6 мјесеци.
Исплата се, такође, врши у току буџетске године, почев
oд јануара“.
Члан 5.
Послије члана 12. додаје се нови члан 12а. који
гласи:
Члан 12а.
„Студенти који напусте студије су обавезни у року
30 дана доставити информацију о испису са факултета, те
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су обавезни вратити цјелокупан износ уплаћених
стипендија, изузев у случају болести или неког другог
посебно оправданог разлога. Одлуку о поврату
стипендије доноси начелник на основу документације и
приједлога Комисије.
Апсолвенти првог и другог циклуса студија су,
након стицања академског звања, у року 30 дана дужни
доставити копију дипломе/увјерења о дипломирању
надлежној општинској служби, те ставити на
располагање свој радни ангажман на подручју општине
Станари, у противном су обавезни вратити цјелокупан
износ стипендије.
Општинска служба разматра и установљава
потребе за пријављеним високообразованим кадром и,
уколико не постоји потреба за истим на подручју
Општине, свршени студенти нису обавезни вратити
додијељену стипендију.“
Члан 6.
„Овај Правилник ступа на снагу даном објаве у
„Службеном гласнику општине Станари“.
Број: 01-020-216/21
Датум:12.10.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИКСКУПШТИНЕ:
Денис Стевановић с.р.
215.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 39. Закона о
самоуправи (Службени гласник Републике
број:97/16),
и
члана
37.
Статута
Станари)цСлужбени
гласник
општине
број:5/17), Скупштина општине Станари, на 7.
сједниц, одржаној 12.10.2021.године, доноси

локалној
Српске,
општине
Станари,
редовној

ПРАВИЛНИК
о допуни Правилника за додјелу једнократне новчане
помоћи из буџета општине, намијењене социјално
угроженим грађанима
Члан 1.
У Правилнику за додјелу једнократне новчане
помоћи из буџета општине, социјално угроженим
грађанима (Службени гласник општине Станари, број
3/18 и 3/10), у члану 10. Послије става 1. додаје се став 2.,
који гласи:
(2) Изузетно овај вид права може остварити лице
које је у ранијем периоду имало статус расељеног,
избјеглог лица или статус повратника, а право се може
остварити до 50% новчаног износа који се предвиди у
Јавном позиву, и ако се то лице налази у тешкој
материјалној ситуацији.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном
објављивања у „ Службеном гласнику општине Станари“
Број:01-020-217/21
Датум :12.10.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.

14. октобар.2021 године

216.
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 реализацији
Плана одржавања, заштите, реконструкције и изградње
локалних и некатегорисани путева за 2020.годину,
Скупштина општине Станари на 7. редовној сједници
одржаној 12.10.2021.године, доноси

1.

2.

ЗАКЉУЧАК
Не усваја се Извјештај о реализацији Плана
одржавања, заштите, реконструкције и изградње
локалних
и
некатегорисани
путева
за
2020.годину.
Овај Закључак ступа на снагу дан након објаве у
»Службеном гласнику општине Станари«.

Број:01-020-218/21
Датум:12.10.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
217.
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 реализацији
Програма заједничке комуналне потрошње за 2020.
годину, Скупштина општине Станари на 7. редовној
сједници одржаној 12.10.2021.године, доноси

1.
2.

ЗАКЉУЧАК
Не усваја се Извјештај о реализацији Програма
заједничке комуналне потрошње за 2020. годину.
Овај Закључак ступа на снагу дан након објаве у
»Службеном гласнику општине Станари«.

Број:01-020-219/21
Датум:12.10.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
218.
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 7. редовној сједници,
одржаној 12.10..2021.године, доноси:
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РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиoца дужности директора
ЈЗУ Дом здравља Станари
I
Анђелко Тадић, мастер права из Цвртковаца,
разрјешава се дужности вршиоца дужности директора
ЈЗУ Дом здравља Станари, са даном 12.10.2021.године.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
Члан 202. Пословника о раду Скупштине
општине гласи „Приједлог за разрјешење директора
предузећа или установе, кога именује Скупштина,
чланова управних и других одбора, као и других лица
које бира и именује Скупштина, у складу са законом и
Статутом, могу поднијети начелник општине, Комисија
за избор и именовање и једна трећина одборника.
Како је именовани поменуте установе поднио
захтјев за разрјешење из личних разлога, исти је
разматрала Комисија за избор и именовања, а усвојен на
сједници Скупштине општине 12.10..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:01-020-224/21
Датум:12.10.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
219.
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 7. редовној сједници,
одржаној 12.10.2021.године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
ЈЗУ Дом здравља Станари
1. Славен Јеринић, дипл.економиста из Рашковаца,
именује се за вршиоца дужности директора ЈЗУ Дом
здравља Станари, са даном 13.10.2021. 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
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за избор и именовање као и одборници у Скупштини“.
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
12.10.2021.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:01-020-225/21
Датум:12.10.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
220.
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 7.редовној сједници,
одржаној 12.10..2021.године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора
ЈУ Центар за социјални рад Станари
I
Дарко
Тутњевић,
дипломирани
правник
унутрашњих послова, из Цвртковаца, разрјешава се
дужности вршиоца дужности директора ЈУ Центар за
социјални рад Станари, са даном 12.10.2021.године.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
Члан 202. Пословника о раду Скупштине
општине гласи „Приједлог за разрјешење директора
предузећа или установе, кога именује Скупштина,
чланова управних и других одбора, као и других лица
које бира и именује Скупштина, у складу са законом и
Статутом, могу поднијети начелник општине, Комисија
за избор и именовање и једна трећина одборника.
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 в.д. директора. Исти је разматрала
Комисија за избор и именовања, а усвојен на сједници
Скупштине општине 12.10.2021.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.
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Број:01-020-226/21
Датум:12.10.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
221.
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 7. редовној сједници,
одржаној 12.10.2021.године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
ЈУ Центар за социјални рад Станари
1. Дарко Тутњевић, дипломирани правник унутрашњих
послова, именује се за вршиоца дужности директора ЈУ
Центар за социјални рад Станари, са даном 13.10.2021.
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“.
Начелник општине поднио је Скупштини
општине приједлог да се горе наведено лице именују за
в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад Станари.
.Приједлог је разматрала Комисија за избор и именовање,
а усвојен је 12.10.2021.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:01-020-227/21
Датум:12.10.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
222.
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 7. редовнојј сједници,
одржаној 12.10.2021.године, доноси:
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РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора
Агенције за развој општине Станари
I
Михајло
Гаврић,
дипл.инг.пољопривреде,
разрјешава се дужности вршиоца дужности директора
Агенцијe за развој општине Станари, са даном
12.10.2021.године.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење
Члан 202. Пословника о раду Скупштине
општине гласи „Приједлог за разрјешење директора
предузећа или установе, кога именује Скупштина,
чланова управних и других одбора, као и других лица
које бира и именује Скупштина, у складу са законом и
Статутом, могу поднијети начелник општине, Комисија
за избор и именовање и једна трећина одборника у
Скупштини“.
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 в.д. директора. Исти је разматрала
Комисија за избор и именовања, а усвојен на сједници
Скупштине општине 12.10.2021.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:01-020-222/21
Датум:12.10.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
223.
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 7. редовној сједници,
одржаној 12.10.2021.године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању директора Агенције за развој
општине Станари
1. Михајло Гаврић, дипл. инж.пољопривреде, именује се
за директора Агенције за развој општине Станари на
мандатни период од 4 године, са даном 13.10.2021.
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“.
Начелник општине поднио је Скупштини
општине приједлог да се горе наведено лице именују за
директора Агенција за развоj општине Станари, а након
окончаног поступка јавне конкуренције за избор и
имновање директора поменуте установе. .Приједлог је
разматрала Комисија за избор и именовање, а усвојен је
12.10.2021.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:01-020-223/21
Датум:12.10.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
224.
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 7. редовној сједници,
одржаној 12.10.2021.године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора
ЈУ „Спортско-туристичка организација општине
Станари“
I
Мирко Кесер, дипл.инг.саобраћаја из Церовице,
разрјешава се дужности вршиоца дужности директора ЈУ
„Спортско-туристичке организације општине Станари“,
са даном 12.10.2021.године.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
Члан 202. Пословника о раду Скупштине
општине гласи „Приједлог за разрјешење директора
предузећа или установе, кога именује Скупштина,
чланова управних и других одбора, као и других лица
које бира и именује Скупштина, у складу са законом и
Статутом, могу поднијети начелник општине, Комисија
за избор и именовање и једна трећина одборника у
Скупштини“.
Како се директор поменуте установе налази у
статусу вршиоца дужности више од 90 дана, то је
начелник општине поднио приједлог да се горе наведени
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разријеши вршиоца дужности директора. Исти је
разматрала Комисија за избор и именовања, а усвојен на
сједници Скупштине општине 12.10.2021.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:01-020-220/21
Датум:12.10.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
225.
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 7. редовној сједници,
одржаној 12.10.2021.године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању директора ЈУ „Спортскотуристичка организација општине Станари“
I
Мирко Кесер, дипл. инж. саобраћаја, именује се
за директора ЈУ „Спортско-туристичка организације
општине Станари“ на мандатни период од 4 године, са
даном 13.10.2021. године.
II
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“.
Начелник општине поднио је Скупштини
општине приједлог да се горе наведено лице именује за
директора
ЈУ„Спортско-туристичке организације
општине Станари“, а након спроведеног поступка јавне
конкуренције за избор и именивање директора наведене
установе. .Приједлог је разматрала Комисија за избор и
именовање, а усвојен је 12.10.2021.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:01-020-221/21
Датум:12.10.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
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226.
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Након сравњивања с изворним текстом утврђено је да је
у Одлуци о утврђивању инвестиционог пројекта од
општег интереса за општину Станари- изградња објеката
у ужем центру Станара („Службени гласник општине
Станари“, број 6/21), приликом израде Одлуке учињена
техничка грешка, те на основу члана 179. став 2, 3 и 4.
Пословника о раду Скупштине општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“ број 6/17),
секретар Скупшине општине даје
ИСПРАВКУ
У тачки I став 2. погрешно је уписан број парцеле и
умјесто број „540“ треба да стоји „450“.
Број:01/3-021-14/21
Датум:13.10.2021.године
Секратар Скупштине општине
Горан Панчић

14. октобар.2021 године
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