
   

 

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

БРОЈ: 7 ГОДИНА: VIII 

СТАНАРИ 

09. НОВЕМБАР 2022 

ГОДИНЕ 

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА 

АКТИ СКУПШТИНЕ 
 

440. 

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 16. редовној сједници 

одржаној  09.11. 2022. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о исплати грант средстава за измирење текућих 

обавеза ЈКП“ Екосфера“ д.о.о. Станари 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком додјељују се грант средства за 

измирење текућих обавеза ЈКП „Екосфера“ 

д.о.о.Станари. 

Члан 2. 

Средства обезбиједити у износу од 100.000,00 

КМ, и то 50.000,00 КМ из буџетске резерве, а 50.000,00 

КМ из средстава гранта начелник општине. 

Средства исплатити по ступању Одлуке на 

правну снагу, без одлагања. 

. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику општине Станари“. 

 

Број:01-020-130/22 

Датум:09.11.2022.године   

                               ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                Денис Стевановић 

АКТИ НАЧЕЛНИКА 
 

441. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

На основу члана 3. став 1. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени гласник 

Републике Српске“, број 90/17, 42/20 и 98/20), чланова 

59. и 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 

68. Статута општине Станари (“Службени гласник 

општине Станари“, број 5/17), начелник општине 

Станари, доноси: 

 

Н  А  Р  Е  Д  Б  У 

о спровођењу јесење фазе систематске дератизације 

на подручју општине Станари у 2022. години 

 

Члан 1. 

У циљу спречавања појаве ширења заразних 

болести људи и домаћих животиња које преносе 

глодари уводи се обавезна систематска дератизација на 

подручју општине Станари. 

 

Члан 2. 

Општа систематска дератизација ће се 

спровести у периоду од 05.10. до 14.10.2022. године. 

 

Члан 3. 

Обавезну систематску дератизацију спровешће 

извођач дератизације с којим начелник општине 

потпише уговор о пружању услуга, по препоруци 

Комисије за набавке, а по претходно прибављеним 

понудама за најповољнијег извођача. 

ЈЕЗИК 

СРПСКОГ НАРОДА 
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Члан 4. 

Извођач дератизације дужан је на вријеме 

обавијестити грађане и остале субјекте обвезнике ове 

мјере о времену и начину спровођења дератизације и 

издати упутства о општим и посебним мјерама опреза и 

сигурности за заштиту грађана и радника извођача 

дератизације, као и домаћих животиња. Упутства 

требају садржавати, такође, одредбе о оспособљавању 

терена за обављање дератизације, а нарочито 

отклањање смећа и осталог отпада. 

 

Члан 5. 

Јесења систематска дератизација обухватиће: 

1. зграде локалне управе, јавне и спортске објекте 

којима газдује општина Станари (зграде 

Општинске управе, просторије ватрогасне 

јединице, просторије на стадиону ФК „Рудар“ 

Станари, зграда “Рудничког ресторана“, 

просторије удружења и организација), 

2. предшколске, школске и вјерске установе, 

3. јавне зелене површине, гробља, канализационе 

шахтове и дивље депоније на сеоском подручју, 

4. социјалне и здравствене установе, 

5. обале ријека, 

6. заједничке просторије стамбених зграда 

колективног становања, 

7. трговинске, угоститељске и занатске радње, 

производне погоне, складишта хране и 

пољопривредних производа, млинове, 

клаонице и друге пословне објекте. 

 

Члан 6. 

Трошкови извођења систематске дератизације 

из претходног члана Наредбе, став 1, тачке 1, 2, 3, 4 и 5. 

падају на терет издвојених средстава у буџету општине 

Станари. 

  Трошкови дератизације заједничких 

просторија стамбених зграда падају на терет заједнице 

која управља зградом (Заједница етажних власника). 

Трошкови дератизације објекта из члана 5, 

тачке 7. Наредбе падају на терет власника, односно 

корисника објекта, субјекта који управљају и одржавају 

исте, а који су обавезни спровести дератизацију у 

периоду наведеном у члану 2. Наредбе са неком од 

референтних установа које су овлаштене за обављање 

послова ДДД, са којом ће се прије почетка извођења 

дератизације склопити уговор о пружању услуга. 

 

Члан 7. 

Надзор над спровођењем дератизације 

обављаће комунална полиција општине Станари. 

Комунална полиција има задатак да прати свакодневно 

ток извођења дератизације и да забрани даље извођење 

исте, ако се извођач не придржава одредби уговора. 

 

 

 

Члан 8. 

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“. 

 

Број: 02-365-10/22      

Датум: 28.09.2022. године                                                                    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Радојица Ћелић  с.р.    

 

 

442. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одјељење за посторно уређење, 

 стамбено комуналне послове и екологију 

Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне 

послове и екологију, Општинске управе општине 

Станари у поступку регистрације ЗЕВ „ВИКТОРИЈА 

Л1/Л2“ Станари бб објављује 

 

О Г Л А С 
Општина Станари – Одјељење за просторно 

уређење, стамбено комуналне послове и екологију на 

основу рјешења број 05/2-366-5.1/22 од  25.10.2022. 

године, извршило је упис оснивања  Заједнице етажних 

власника „ВИКТОРИЈА Л1/Л2“ Станари бб у регистар 

заједница етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу број:6 са сљедећим подацима: 
 

НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: Заједнице етажних власника 

„ВИКТОРИЈА Л1/Л2“ Станари бб. 

 

ОСНИВАЧИ: 33 етажна власника. 

 

ДЈЕЛАТНОСТ: 81.10. Помоћна дјелатност управљања 

зградом. 

 

Заједница  у оквиру своје дјелатности иступа у правном 

промету самостално и без ограничења, а за обавезе 

одговара цјелокупном имовином. Чланови заједнице за 

обавезе заједнице које се односе на послове  одржавања 

заједничких дијелова зграде, одговарају супсидијарно 

до висине свог удјела у плаћању трошкова 

инвестиционог одржавања и хитних интервенција на 

заједничким дијеловима зграде. 

Заједницу заступа Ђукић Миленко, предсједник 

Управног одбора, самостално и без органичења.  

 

Број: 05/2-366-5.3/22 

Дана: 25.10.2022. године 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

 Бранко Вуковић с.р.   
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Уредник: Горан Панчић, Телефон: 053/201-812, Факс: 053/201-818 

E-mail: predsjednikso@opstinastanari.com, Број жиро рачуна: 5553000019686503 

ШТАМПА: ГСМ МОБИЛЕ 

mailto:predsjednikso@opstinastanari.com

