
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ПРИЈЕДЛОГ 

 

 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске”, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. Статута општине Станари (“Службени 

гласник општине Станари”, број: 5/17) Скупштина општине Станари, на __ сједници, 

одржаној ______ године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

о додјели финансијских средстава за потребе одржавања аутбуских линија на 

подручју општине Станари 

 

Члан 1.  

Додјељују се средства у износу од по 4.000,00 ( четирихиљаде и 0/100 КМ) КМ јавном 

превознику: 

1. ПП „Петковић“ Мала Буковица; ИЈ Станари 

 

Средства се додјељују на име помоћи у одржавању пословања. 

 

Члан 2. 

Средства ће бити исплаћена са потрошачке јединице 01380120 Начелник општине, 

економски код 415200, Текући грантови.  

 

Члан 3. 

Средства ће бити исплаћена на следећи жиро рачун:  

1. ПП „Петковић“ Мала Буковица; ИЈ Станари на жиро-рачун број: 

5550080049209084 отворен код Нове банке. 

 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за 

финансије и буџет. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Станари“.  

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Број:                   ______________________  

Датум:                                                                                              Денис Стевановић 

 

 

 



 

Образложење: 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке је члан 39. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члан 37. Статута 

општине Станари (“Службени гласник општине Станари”, број: 5/17) којим је прописана 

надлежност Скупштине општине да поступа у оваквим случајевима. 

 

Превозник ПП „Петковић“ из Мале Буковие код Добоја, ИЈ Станари је превозник путника  

који има издвојену јединицу са сједиштем на територији општине Станари а који има 

регистрована три (3) реда вожње на територији општине Станари. С обзиром стање које је 

узроковано актуелним поскупљењем горива у жељи да се сачува јавни превоз путника, 

Начелник општине Станари предлаже помоћ превознику у линијском превозу путника у 

износу од 4.000,00 КМ. 

 

Постоји оправдана потреба да се по хитном поступку ова Одлука уврсти на дневни ред ___. 

редовне сједнице Скупштине општине у складу са чланом 169. Пословника о раду 

Скупштине општине, јер не доношењем ове Одлуке на овој сједници изостаће помоћ  

превознику, а све то може довести до укидања поједних линија јавног превоза.  Наиме 

превозник у овој локалној заједници, као и остатак привреде су у тешкој економској 

ситуацији и требају осјетити да имају подршку ове локалне заједнице и да је њихов рад 

вреднован, те да је препознат њихов значај кад је упитању превоз ђака и старије популације 

нашег становништва. 

 

Ова Одлука се доставља по хитном поступку Скупштини општини на разматрање и 

усвајање. 

 

 

 

ОБРАЂИВАЧ:  

Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне 

послове и екологију 

ПРЕДЛАГАЧ: 

Начелник општине 

 

                 

 


