
   

 

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

БРОЈ: 5 ГОДИНА: VIII 

СТАНАРИ 

15. АВГУСТ 2022 

ГОДИНЕ 

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ

420. 
ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
На основу члана 59, 62. и 66. Закона о 

задуживању, дугу и гаранцијама Републике Спрске 

(Службени гласник Републике Српске, број 14/12, 

51/14, 114/17, 131/20 и 28/21), члана 39. Закона о 

локалној самоуправи (Службени галсник Републике 

Српске број 97/16 и 36/19) и члана 37. Статута Општине 

Станари (Службени гласник Општине Станари број 

5/17), Скупштина Општине Станари на 14. редовној 

сједници, одржаној 12.08.2022.године доноси 

 

ОДЛУКУ 

о задуживању Општине Станари за финансирање 

капиталних инвестиција 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком задужује се Општина Станари, 

ради финансирања капиталних инвестиција на подручју 

Општине Станари у укупном износу од 4.000.000 КМ 

(Словима: четиримилионаКМ и 00/100). 

Члан 2. 

Кредитна средства искористиће се на намјене како 

слиједи: 

I КАПИТАЛНЕ 

ИНВЕСТИЦИЈЕ 

4.000.000 КМ 

1. Изградња водовода 3.660.000 КМ 

2. Изградња тржнице 340.000 КМ 

 УКУПНО 4.000.000 КМ 

 

Члан 3. 

Средства из тачке I ове Одлуке за која се задужује 

Општина Станари, обезбиједиће се емисијом 

дугорочних обевзница на тржишту капитала: 

1. Каматна стопа: до 5% 

2. Грејс период: годину дана 

3. Рок отплате: седам (7) година +1 година грејс 

периода = 8 година 

4. Начин отплате: редовни мјесечни ануитети, 

5. Накнада за пријевремену отплату обвезница: 

без накнаде 

6. Осигурање отплате: бјанко властите мјенице и 

бјанко налози за плаћање.  

Отплата обавеза по основу емитованих дугорочних 

обвезница вршиће се из редовних средстава буџета 

Општине Станари по плану буџета за текућу годину, а 

у складу са Законом о буџетском систему Републике 

Српске. 

Члан 4. 

Коефицијент сервисирања дуга у складу са 

ограничењима из Закона о задуживању, дугу и 

гаранцијама утврђује се како слиједи: 

- Остварени редовни приходи у 2021.години 

износе 10,295,994 КМ; 

- Годишњи ануитети у 2022.години без кредита 

из става 1.ове Одлуке износе  938,935 КМ, те је 

постојећи проценат задужености Општине 

Станари у 2022.години је 9,12%; 

- Укупна задуженост Општине Станари на дан 

31.12.2021.године износи 7,441,642 КМ; 

ЈЕЗИК 

СРПСКОГ НАРОДА 
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- Укупна задуженост Општине Станари на дан 

01.01.2022.године по цјелокупно неизмиреном 

дугорочном дугу и потенцијалном задужењу 

износи 11,441,642 КМ; 

- Постојећи проценат задужености Општине 

Станари у 2022.години без кредита из става 

1.ове Одлуке је 9,12%; 

- Проценат задужености Општине Станари у 

2022.години са кредитним задужењем из става 

1,ове Одлуке је 9,61%; 

- Највећи проценат задужености Општине 

Станари у свим наредним годинама, са планом 

нове задужености је у 2026. години и износи 

16,93% . 

Члан 5. 

Овлашћује се Начелник Станара да у случају 

потребе, може преносити средства са једног пројекта на 

други, с тим да не доводи у питање њихово извршење, 

и о томе на првој наредној сједници обавијести 

Скупштину Општине Станари. 

 

Члан 6. 

За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за финансије и буџет. 

                            

                           Члан 7. 

Доношењем ове одлуке, ставља се ван снаге 

Одлука о задуживању општине Станари за 

финансирање капиталних инвестиција (Службени 

гласник општине Станари, број 4/22). 

 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику Општине Станари“, а 

примјељиваће се по добијању сагласности 

Министарства финансија Републике Српске. 

 

Број:01-020-100 /22                                                                    

Датум:12.08.2022.године  

                         ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

                              Денис Стевановић с.р. 

 

 

421. 

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 14.  редовној 

сједници, одржаној 12.08.2022. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о измјени и допуни Одлуке о подршци 

пољопривредним произвођачима због новонастале 

економске ситуације 

                               

                             Члан 1. 

У Одлуци о подршци пољопривредним 

произвођачима због новонастале економске ситуације 

(„Службени гласник Општине Станари“, број: 3/22), 

члан 1. мијења се и гласи: 

„За потребе додатне подршке пољопривредној 

производњи због новонастале економске ситуације која 

је проузроковала вишеструко повећање вриједности 

инпута у пољопривредној производњи, издвајају се 

средства у износу 40.000,00 КМ.“ 

 

Члан 2. 

Члан 4. мијења се и гласи: 

„Право на подршку домаћинствима која нису 

регистрована у АПИФ-у, а која се баве сточарском 

производњом, остварују домаћинства: 

− са најмање 2 музна грла (краве), у износу 

до 60,00 КМ по музном грлу, 

максимално 700,00 КМ по једном 

домаћинству. Предвиђени износ 

средстава за ову намјену је 8.500,00 КМ, 

− са најмање 20 оваца, у износу до 7,00 КМ 

по грлу, максимално 400,00 КМ. 

Предвиђени износ средстава за ову 

намјену је 8.000,00 КМ, 

− са најмање 3 крмаче прасилице, у износу 

до 40,00 КМ по грлу, максимално 400,00 

КМ. Предвиђени износ средстава за ову 

намјену је 5.500,00 КМ.“ 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објаве у 

„Службеном гласнику Општине Станари“. 

 

Број:01-020-102/22 

Датум:12.08.2022. године 

                          ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                        Денис Стевановић с.р. 

 

 

422. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 348.  став 6. Закона о 

стварним правима самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 124/08, 3/09) и члана 37. 

Статута општине Станари („Службени гласник 

општине Станари“, број: 5/17), Скупштина општине 

Станари, на 14. редовној сједници, одржаној 

12.08.2022. године, доноси 

О Д Л У К У 

о утврђивању општег интереса за рјешавање 

имовинско –правних односа за излетиште Јасеник 

 

Члан 1. 

Рјешавање имовинско-правих односа над 

земљиштем на коме је изграђено излетиште „Јасеник“  у  

Остружњи Горњој  на дијелу парцеле означеној са: 

- к.ч. 1170/1, Jaсеничка коса, шума 3 класе, 

површине 1076428 м2, уписана у посједовни лист бр. 

139 к.о. Остружња Горња као посјед Републике Српске 

у дијелу 1/1, коме одговара дио парцеле означене по 

старом премјеру са к.ч. 215/64, Jaсеничка коса,, шума 3 
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класе, површине 1081811 м2, уписана у зк уложак број 

97 к.о. СП Остружња Горња  укњижена као друштвено-

државно власништво са дијелом 1/1, представља општи 

интерес за општину Станари.  

 

Члан 2. 

Обавезује се начелник Општине Станари да од 

Владе Републике Српске, односно од Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде затражи 

пренос права власништва над дијелом земљишта у 

власништву Републике Српске на општину Станари без 

накнаде, ради уређења излетишта и то на дијелу 

земљишта поближе означеног у члану 1. Одлуке. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Станари“. 

 

Број:01-020-103/22                                                                     

Датум:12.08.2022.године      

                                        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                        Денис  Стевановић с.р. 

 

 

423. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 348. став 6. Закона о 

стварним правима самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 124/08, 3/09) и члана 37. 

Статута општине Станари („Службени гласник 

општине Станари“, број: 5/17), Скупштина општине 

Станари, на 14. редовној сједници, одржаној 

12.08.2022.године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању општег интереса за рјешавање 

имовинско –правних односа за гробље  у зесеоку 

Драганићи, Радња Доња 

 

Члан 1. 

Рјешавање имовинско-правих односа над 

земљиштем и то парцелама означеним са: 

 

-  к.ч. 252/2 ДУБРАВА, пашњак, 5 класе, 

површине 2123 м2 уписана у пл. бр. 80/3 к.о. Радња 

Доња, којој по старом премјеру одговара дио парцеле 

означене са к.ч. 260/1, Збијег, шума уписана у Зк уложак 

бр. 106 СП Радња Доња, 

- дијелу к.ч. 252/1 ДУБРАВА, шума 3.,4., 5. и 6. 

класе  површине 3184039 м2  уписана у пл бр. 80/3 к.о. 

Радња Доња, којој по старом премјеру одговара дио 

парцела означених са к.ч. 260/1, Збијег, шума, дио к.ч. 

259/1, Шушковац шума и дио к.ч. 257/1, Дубрава, шума 

уписане у Зк уложак бр. 106 СП Радња Доња у 

власништву Републике Српске, 

на којим су изграђени гробље, црква и црквена 

зграда  у засеоку Драганићи у Радњи Доњој представља 

општи интерес за општину Станари и становнике Радње 

Доње.  

 

Члан 2. 

Обавезује се начелник Општине Станари да од 

Владе Републике Српске, односно од Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде затражи 

пренос права власништва над дијелом земљишта у 

власништву Републике Српске на општину Станари и 

Српску православну цркву без накнаде, ради 

легализације гробља, цркве и црквене зграде и то на 

дијелу земљишта поближе означеном у члану 1. Одлуке. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Станари“. 

 

Број:01-020-104/22                                                                     

Датум:12.08.2022.године  

                                        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                   

                                                        Денис  Стевановић с.р. 

 

 

424. 

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 14. редовној 

сједници, одржаној 12.08.2022. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о куповини земљишта за потребе изградње ППП 1 

 

Члан 1. 

Општина Станари, за потребе изградње 

постројења за повишење притиска 1 (ППП1)  у 

Остружњи Горњој  купује следеће земљиште означено 

као: 

 

- к.ч.816/3, Кућиште њива, 6. и 7. класе, површине 161 

м2, 

- к.ч. 816/4, Кућиште њива, 5. и 6. класе, површине  601 

м2, 

- к.ч. 816/5, Кућиште, њива 5. и  6. класе, површине 57 

м2 и 

- к.ч. 816/6, Кућиште, њива 5. класе површине 69 м2, све 

уписане у пл бр. 371 к.о. Остружња Горња, посјед 

Бјеличић (Остоје) Срете из Добоја, Рашка 34 дијелом 

1/1. 

 

Члан 2. 

Општина Станари ће земљиште из члана 1. ове 

Одлуке купити по цијени од 7,00 КМ/м2. 

 

Члан 3. 

Овлашћује се начелник општине Станари да у 

име општине Станари закључи уговор о купопродаји 

некретнина из члана 1. ове Одлуке са Бјеличић (Остоја) 

Сретом.  
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Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог данa oд дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Станари“. 

 

Број:01-020-105/22                                                                     

Датум:12.08.2022.године 

                                        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                         Денис Стевановић с.р. 

 

 

425. 

ОПШТИНА СТАНРИ 

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 14. редовној 

сједници, одржаној 12.08.2022.године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о куповини земљишта за потребе изградње  

водовода 

 

Члан 1. 

Општина Станари, за потребе изградње 

цјевовода за водовод и директног резервоара у 

Остружњи Горњој  купује следеће земљиште означено 

као: 

 

- к.ч. 965/3, Јабучиште, њива, 6. класе, површине 23 м2 

и к.ч. 970/10, Јабучиште, шума 3. класе, површине 107 

м2, обе уписане у пл бр. 319 к.о. Остружња Горња, 

посјед Лазић (Ненад) Синише из Цвртковаца са дијелом 

1/1; 

- к.ч. 969/2, Јабучиште, пашњак 4. класе површине 151 

м2 и њива 7 класе, површине 30 м2 уписана у л. бр. 274 

к.о.Осружња Горња посјед Лазић рођено Бачић (Јове) 

Виде из Цвртковаца са дијелом 1/1; 

- к.ч.966/11, Јабучиште, њива 6. класе, површине 377 м2, 

њива 7. класе површине 259 м2, пашњак 4. класе, 

површине 40 м2, воћнак 4. класе површине 67 м2 све 

уписане у пл бр. 275 к.о. Остружња Горња, посјед Баћић 

(Луке) Јовице  из Остружње Горње са дијелом 1/1; 

- к.ч. 966/10, Јабучиште, њива 6. класе, површине 473 м2 

уписана у пл. бр. 272 к.о. Остружња Горња супосјед 

Баћић (Јован) Зорана и Баћић рођ. Шљивић (Душан) 

Зорке из Остружње Горње са дијелом по ½; 

-к.ч. 964/2, Кракља, њива 6. класе, површине 289 м2 

уписана у пл. бр. 286 к.о. Остружња Горња, посјед 

Баћић (Николе) Живка из Станара са дијелом 1/1. 

- к.ч. 966/6, пут без ознаке, површине 1764 м2 уписан у 

пл. бр. 277 Остружња Горња, посјед : 

1) Баћић (Јована) Зорана са дијелом 1/12, 

2) Баћић (Луке) Јовица са дијелом 2/12, 

3) Баћић (Миленко) Александар са дијелом 2/12, 

4) Баћић (Миленко) Александара са дијелом 2/12, 

5) Баћић (Луке) Јелена са дијелом 2/12, 

6) Баћић (Душан) Зорка рођ. Шљивић са дијело 1/12, 

7) Лазић (Јово) Вида рођ. Бачић са дијелом 2/12. 

 

 

 

Члан 2. 

Општина Станари ће земљиште из члана 1. ове 

Одлуке купити по цијени од 7 КМ/м2. 

 

Члан 3. 

Овлашћује се начелник општине Станари да у 

име општине Станари закључи уговор о купопродаји 

некретнина из члана 1. ове Одлуке са власницима 

земљишта из тачке I Одлуке.  

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог данa oд дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Станари“. 

 

Број:01-020-106/22                                                                     

Датум:12.08.2022.године 

                                        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                             

                                                         Денис Стевановић с.р. 

 

426. 

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 14. редовној сједници 

одржаној  12.08. .2022. године, доноси 

 

ОДЛУКУ  

о додјели новчаних средстава за подршку ЈУ 

Медицинској школи  Добој 

 

Члан 1. 

 Додјељују се новчана средства за подршку ЈУ 

Медицинској школи Добој, ул Поп Њубина 31, у износу 

од 3000,00 КМ, а по захтјеву број:04-2/2-415-95/22 од 

04.07.2022.године. 

Члан 2. 

Средства из члана 1. биће исплаћена из средстава 

гранта са потрошачке јединице 01380120 Начелник 

општине, економски код 415200 Текући грантови, а на 

рачун ЈУ Медицинске школе, JIB:4400037970002. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Станари“. 

 

Број:01-020-110/22 

Датум:12.08.2022.године 

                                        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                         Денис Стевановић с.р. 

 

 

427. 

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 14.. редовној сједници 
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одржаној  12.08.2022. године, доноси 

 

ОДЛУКУ  

о додјели новчаних средстава за подршку ЈУ 

Економској школи Добој 

 

Члан 1. 

 Додјељују се новчана средства за подршку ЈУ 

Економској школи  Добој, ул Цара Душана 18, у износу 

од 3000,00 КМ, а по захтјеву  број:04-2/2-415-100/22 од 

11.07.2022.године. 

Члан 2. 

Средства из члана 1. биће исплаћена из средстава 

гранта са потрошачке јединице 01380120 Начелник 

општине, економски код 415200 Текући грантови, а на 

рачун ЈУ Економске школе , JIB:4400120100001. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Станари“. 

 

Број:01-020-111/22 

Датум:12.08.2022.године 

                                        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                        Денис Стевановић с.р. 

 

428. 

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 Одлуке о измјенама и 

допунама Одлуке о усвајању Плана буџета за 2022-

Ребаланс, Скупштина општине Станари  на 14. редовној 

сједници одржаној 12.08.2022.године, доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Одлука о измјенама и допунама 

Одлуке о усвајању плана буџета општине 

Станари за 2022.годину-Ребаланс у форми 

нацрта и задужује се Одјељење за привреду и 

финансије да спроведе јавну расправу. 

2. Овај Закључак ступа на снагу данoм 

објављивања у »Службеном гласнику општине 

Станари«. 

 

Број:01-020-101/22                               

Датум:12.08.2022.године 

                                        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                              Денис Стевановић с.р.  

  

 

429. 

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 некатегорисаних путева за 2021.годину,  

Скупштина општине Станари  на 14. редовној сједници, 

одржаној 12.08.2022. године, доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Извјештај о реализацији Плана 

одржавања, заштите, реконструкције и 

изградње локалних и некатегорисаних путева 

за 2021.годину. 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у »Службеном гласнику општине 

Станари«. 

 

Број:01-020-107/22                                                

Датум:12.08.2022.године 

                                        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                    

                                                         Денис Стевановић с.р.

  

430. 

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 

годишњег утрошка концесионе накнаде општине 

Станари за 2021.годину,  Скупштина општине Станари  

на 14. редовној сједници, одржаној 12.08.2022. године, 

доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Извјештај о реализацији годишњег 

утрошка концесионе накнаде општине Станари 

за 2021.годину. 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у »Службеном гласнику општине 

Станари«. 

 

Број:01-020-109/22                                                

Датум:12.08.2022.године   

                                        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                           

                                                      Денис Стевановић  с.р.

  

431. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

На основу члана 37. Статута Скупштине 

општине („Службени гласник општине Станари“ бр. 

5/17) и чланoвa 152. и 159. Пословника о раду 

Скупштине општине („Службени гласник општине 

Станари“ бр. 6/17), а након разматрања Информације о 

набавци уџбеника за ученике Основне школе „Десанка 

Максимовић“ Станари чија су оба родитеља 

незапослена, Скупштина општине Станари  на 14 

редовној сједници, одржаној 12.08.2022. године, доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Информација о набавци уџбеника за 

ученике Основне школе „Десанка 



Страна 6 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СТАНАРИ - БР. 5 15. август 2022 године 

 
Максимовић“ Станари чија су оба родитеља 

незапослена. 

2. Скупштина општине је сагласна да се 

из општинског буџета издвоје средства, 

неопходна за набавку уџбеника.  

3. Задужује се начелник Општине да 

изврши набавку преосталог дијела уџбеника, у 

износу 4.100,00 (четирихиљадесто) КМ. 

4. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Станари“. 

 

Број:01-020-112/22                                                                                           

Датум:12.08.2022. године 

 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                        Денис Стевановић с.р.                                                                                         
 

 

432. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

На основу члана 20. став 1. алинеја 9. и члана 39. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 3. став 2. Закона о 

јавним путевима („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 89/13 и 83/19), члана 10. Одлуке о 

разврставању, управљању и заштити локалних и 

некатегорисаних путева на подручју општине Станари 

(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/15 и 

6/18),  члана 18. став 1. алинеја 10. и члана 37. Статута 

општине Станари („Службени гласник општине 

Станари“, број: 1/15, 3/16 и 5/17), Скупштина општине 

Станари, на 14. редовној сједници, одржаној 12.08.2022. 

године, доноси 

П Л А Н 

Одржавања, заштите, реконструкције и изградње 

локалних и некатегорисаних путева за 2022. Годину 

 

1. УВОД 

Одјељење за просторно уређење, стамбено-

комуналне послове и екологију, је надлежни орган 

јединице локалне самоуправе за управљање и 

повјеравање послова грађења, реконструкције, 

рехабилитације, одржавања и заштите локалних путева, 

улица у насељу и путних објеката на њима. 

Одржавање, рехабилитација и заштита јавних 

путева спроводе се у складу са прописима и нормама 

којима се уређују питања одржавања и заштите јавних 

путева. Законом о јавним путевима („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 89/13 и 83/19), Правилником 

о одржавању, рехабилитацији и заштити јавних путева 

и путних објеката („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 06/15) и Одлуком о разврставању, 

управљању и заштити локалних и некатегорисаних 

путева на подручју општине Станари („Службени 

гласник општине Станари“, број: 5/15 и 6/18), 

дефинисано је одржавање јавних путева и објеката, 

начин и услови обављања надзорне службе, као и 

услови које мора испуњавати извођач који се бави 

одржавањем и заштитом јавних путева и објеката, 

заштита и финансирање локалних и некатегорисаних 

путева на подручју општине Станари. 

Наведеним прописима дефинисано је 

одржавање јавних путева извођењем радова редовног и 

вандредног одржавања путева и објеката, којима се 

континуирано обезбеђује саобраћај и чува употребна 

вриједност пута. 

Такође је прописано да се јавни путеви морају 

одржавати у таквом стању које омогућава вршење 

трајног, безбиједног и несметаног саобраћаја, за који су 

путеви намијењени, као и одржавање путева и путних 

објеката у зимским условима. 

 

2. ОДРЖАВАЊЕ КОЛОВОЗА 

Материјали, који се употребљавају за 

одржавање јавних путева, морају у цјелости одговарати 

важећим техничким прописима и стандардима, 

односно, за одржавање асфалтних коловоза морају се 

употребљавати материјали од којих су изграђени 

коловози, а за поправку оштећених дијелова 

шљуначног, туцаничког, макадамског или земљаног 

коловоза, употребљавају се туцаник, камена ситнеж, 

шљунак и камена дробина. 

 Шљунак мора одговарати техничким 

прописима и стандардима, а камен дробина мора да 

садржи камени материјал различитих величина зрна са 

максималном величином зрна до 60 мм и глиновитих 

примјеса до 5 %. 

 Неопходно је одржавати објекте за одводњу, 

односно, мора се обезбиједити нормално прихватање и 

одвођење површинских и подземних вода до 

реципијента, уз редовно кошење траве и уклањање 

растиња, као и прочишћавање пропуста и одводних 

канала. Објекти на путевима се морају одржавати, како 

би се обезбиједило нормално и безбиједно одвијање 

саобраћаја на путу. 

 

3. ОДРЖАВАЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

Саобраћајна сигнализација и опрема пута мора 

бити уочљива и функционална, а у радове на одржавању 

вертикалне саобраћајне сигнализације спадају: 

уграђивање знакова који недостају, замјена дотрајалих 

и порушених знакова, постављање одговарајућих 

знакова. 

Што се тиче саобраћајне сигнализације на 

подручју наше општине неопходно је у складу са 

Законским и другим прописима извршити набавку, 

поправку и уградњу вертикалне саобраћајне 

сигнализације. 

На јавним путевима са савременим коловозом 

за саобраћај у оба смјера, гдје то дозвољава ширина 

коловоза, саобраћајне траке се разграничавају 

средишњом линијом . 
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4. ЗИМСКА СЛУЖБА 

 Радови, у оквиру зимске службе, одвијају се у 

периоду од 01. јануара до 15. марта и од 15. новембра до 

31. децембра 2022. године, односно, у зависности од 

временских услова, а подразумијева: 

- неутралисање поледице и уклањање снијега са 

коловоза и путних објеката, 

- спречавање стварања поледице на коловозу, 

- посипање залеђених и засњежених коловоза 

абразивним и другим материјалима. 

Извођач радова зимског одржавања путева 

обавезан је започети са чишћењем снијега прије него се 

накупи 7 (седам) центиметара снијега на коловозу и 

прије него што се снијег сабије. 

У случају сусњежице, ледене кише и настанка 

поледице, извођач на радовима одржавања путева мора 

одмах реаговати са одговарајућим начином посипања. 

 

5. ОПИС И ВРСТА РАДОВА НА ПУТНИМ 

ПРАВЦИМА 

 На подручју општине Станари налази се 21 

локални путни правац, укупне дужине 101 214 метара, 

док је укупна дужина измјерених некатегорисаних 

путева на подручју општине Станари 236 431 метара. 

 С обзиром на одржавање и реконструкцију 

путева у претходном периоду, стање на путевима је 

различито, од лоших путних праваца, до путева на 

којима је коловоз у добром стању. Саобраћајна 

сигнализација је недовољно заступљена. 

 Приједлог санације локалних и 

некатегорисаних путних дионица на подручју општине 

Станари  у 2022. години обухвата: 

1. Асфалтирање и модернизација локалних 

путних дионица. 

2. Одржавање макадамских путева.  

3. Санирање ударних рупа на асфалтном 

коловозу. 

4. Зимску службу. 

5. Саобраћајну сигнализацију. 

6.  

 

6.1. Асфалтирање и модернизација локалних 

путних дионица 

 

Асфалтирање и модернизација путних дионица 

обухвата асфалтирање локалних путних дионица у 

мјесним заједницама општине Станари а према 

предвиђеној количини у складу са буџетом општине 

Станари за текућу годину. У наредној табели је 

приказан распоред количина планираних површина за 

асфалтиање локалних путних дионица. 

 

 

 

 

 

МЈЕСНА 

ЗАЈЕДНИЦ

А 

ПУТНА 

ДИОНИЦА 

ПЛАНИРА

НА 

КОЛИЧИН

А 

УКУПН

О 

СТАНАРИ 

Л5: 

поддионица 

Џамџинац 

2640 м2 

660м * 4м 

2950 м2 

Л5-

Драганићи-

Миланка 

Петрушић 

(обавеза 

остала из 

периода 

извођења 

радова на 

изградњи 

канализацио

не мреже) 

10 м2 

10м * 1м 

Л21:  Л5 – 

црква 

Станари – 

гробље – 

Блатњаци – 

Р 474 

300 м2 

115м * 2,6м 

ОСТРУЖЊ

А ДОЊА 

Н36: Р 474 – 

Радићи – 

Гарићи – 

раскрсница  

испод обале 

Гарић 

1200 м2 

400м * 3м 

1900 м2 

Н25: Р 474а – 

Коњић обала 

– 

Каравлашко 

гробље 

700 м2 

250м * 2,8м 

ЦВРТКОВЦ

И 

Л9. Л2 – 

Рашковци – 

Цвртковци 

(гробље, 

црква, 

центар) – 

Илова 

1600 м2 

400м * 4м 
1600 м2 

МИТРОВИЋИ 

Л10.  Р 474 – 

Драгаловци 

– Митровићи 

– Брестово – 

Л3 

300 м2 

100м * 3м 

2200 м2 

Н230: Равно 

брдо – 

Томићи – 

Ђукановићи 

– Л3 

600 м2 

200м * 3м 

Н231: 

Рибњак у 

Митровићим

а – Миљићи 

– Раскршће 

1300 м2 

433м * 3м 

БРЕСТОВО 

Н198: Л3 – 

Милутини – 

Јокићи – 

Кесери 

450 м2 

150м * 2,6м 

2160 м2 

Л17:  Школа 

Горње 

Брестово – 

Брковићи – 

Л3 

600 м2 

200м * 3м 

Лађашница 

– 

Козаревићи 

390 м2 

150м * 2,6м 
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Н209: 

Игњићи – 

Маријанови

ћи 

390 м2 

150м * 2,6м 

Н220: 

Раскрсница 

у 

Микановићи

ма – Радићи 

– Л3 

390 м2 

150м * 2,6м 

ЦЕРОВИЦА 

Н10: 

Раскршће – 

Анђелићи – 

Јасеник – Р 

474а 

750 м2 

250м * 3м 

2190 м2 

Л19.  Л1 – 

Николчићи – 

Васиљевићи 

– Р 474 

840 м2 

280м * 3м 

Р 474 – 

Божићи – 

Васиљевићи 

– Петковићи 

– Јосићи – 

Л1 

600 м2 

200м * 3м 

РАДЊА 

ДОЊА 

Л7:  Р 474 – 

Радња Доња 

– Радња 

Горња 

1150 м2 

287,5м * 4м 

2400 м2 

Л14:  Р 474 – 

Топреци - 

гробље у 

Радњи 

Доњој – 

Зеленковићи 

– школа – Л7 

1000 м2 

333м * 3м 

Н147: Л7 – 

Слијепчевић

и 

250 м2 

90м * 2,8м 

ДРАГАЛОВ

ЦИ 

Н171: Р 474 – 

пут уз 

Лепеницу 

600 м2 

200м * 3м 
600 м2 

ОСРЕДАК 

Н109: Л6 – 

Перићи – 

гробље – 

Суботићи – 

Ћућићи – Л6 

300 м2 

100м * 3м 

1800 м2 

Н117: Л6 – 

школа у 

Осредку – 

Блажевићи – 

црква – 

раскрсница 

код Гамбера 

450 м2 

150м * 3м 

Н120: Трафо 

станица у 

Смиљанићи

ма – Л6 

450 м2 

150м * 3м 

Н110: Л6 –до 

пута за 

гробље 

(Јовићи) 

300 м2 

100м * 3м 

Н109 – 

Перићи 

300 м2 

100м * 3м 

ОСТРУЖЊА 

ГОРЊА 

Р474а- 

Бјеличићи-

гробље 

Бјеличићи-

Н123 

300 м2 

100м * 3м 1950 м2 

Панзаловић 300 м2 

и-Баћићи 100м * 3м 

Н85: Р 474а – 

млин – 

Бандера – 

раскрсница 

у Бачићима 

900 м2 

300м * 3м 

Н90: Р 474а – 

Пејчићи 

300 м2 

107м * 2,8м 

Р 474а – 

Пејчићи 

150 м2 

54м * 2,8м 

РАШКОВЦИ 

Н168: 

Пружни 

прелаз – 

Радишковић

и 

450 м2 

150м * 3м 

1500 м2 

Л2-Јеринићи 

(до 

Велимира Ј.)  

165 м2 

55м * 3м 

Н151: Л9 – 

гробље у 

Рашковцима 

– Тодорићи – 

Марковићи 

300 м2 

100м * 3м 

Н157: 

Тодорићи – 

Тодорићи 

(кућа 

Светозара 

Т.) 

585 м2 

209м * 2,8м 

ЈЕЛАЊСКА 

Н125: Л2 – 

раскрсница 

у 

Мишурићим

а – Сарићи 

600 м2 

150м * 4м 

1500 м2 

Н123: Л2 – 

Рауковићи – 

Гаврићи 

300 м2 

107м * 2,8м 

Л2- 

Јанковић 

200 м2 

67 * 3м 

Л2- Долићи 
200 м2 

67м * 3м 

Л2- 

Даниловићи 

200 м2 

66м * 3м 

ЉЕБ  
Н108: Р 473 – 

Дом у Љебу 

300 м2 

100м * 3м 
300 м2 

 

433. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

На основу чланова 39. став 2. тачка 14. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члан 5. став 2.  

Одлуке о одређивању и обиљежавању имена насеља, 

улица, тргова и паркова и означавању зграда бројевима 

(„Службени гласник општине Станари“ број: 4/18) 

и члана 37. став 2. тачка 14. Статута општине Станари 

(„Службени гласник општине Станари“, број 5/17), 

Скупштина општине Станари, на 14. редовној сједници, 

одржаној 12.08.2022. године, доноси: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ  Е 

о именовању Комисије за утврђивање приједлога 

назива улица и тргова 
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I 

Именује се Комисија за утврђивање приједлога 

назива улица и тргова  ( у даљем тексту: Комисија) за 

подручје МЗ Станари Центар како слиједи: 

1. Жељка Дамјановић, предсједник, 

2. Михајло Гаврић, замјеник предсједника, 

3. Борис Шљивић, члан, 

4. Младен Шљивић, члан, 

5. Дијана Смиљанић Ђекић, члан. 

II 

Задатак Комисије је да припреми приједлог 

назива улица и тргова за подручје МЗ Станари Центар, 

на начин да при разматрању пристиглих иницијатива да 

предност приједлогу који садржи име познате особе, 

датум или друго обиљежје значајно за општину 

Станари.  

Након разматрања пристиглих иницијатива, 

Комисија је у обавези да сачини ранг листу и достави је 

Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне 

послове и екологију. 

III 

Комисија се именује на период до завршетка 

задатака означених у тачки II. 

 

 

 

 

 

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављиваља у „Службеном гласнику општине 

Станари“. 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог Рјешења 

налази се у члановима 39. став 2. тачка 14. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члан 5. став 2.  

Одлуке о одређивању и обиљежавању имена насеља, 

улица, тргова и паркова и означавању зграда бројевима 

(„Службени гласник општине Станари“ број: 4/18) и 

члана 37. став 2. тачка 14. Статута општине Станари 

(„Службени гласник општине Станари“, број 5/17). 

Чланом 5. став 2.  Одлуке о одређивању и 

обиљежавању имена насеља, улица, тргова и паркова и 

означавању зграда бројевима („Службени гласник 

општине Станари“ број: 4/18), прописано је да 

Скупштина општине именује Комисију из реда 

одборника, научних и стручних радника. Скупштина 

општине је на сједници одржаној 12-08.2022.године 

донијела рјешење о именовању поменуте комисије. 

 

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:01-020-113/22                                                                     

Датум:12.08.2022.године 

                                        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                               

                                                        Денис  Стевановић с.р. 
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