
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 
 На основу чланова 14. став 3. и 11. Закона о 
социјалној заштити (»Службени гласник Републике 
Српске«, број: 37/12), чланa 18. Закона о локалној 
самоуправи (»Службени гласник Републике Српске«, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 20. Статута 
општине Станари (»Службени гласник општине 
Станари«, број: 1/15), Скупштина општине Станари, на 
10. редовној сједници, одржаној 04.03.2016. године, 
доноси: 

О Д Л У К У 
о проширеним правима из области социјалне 

заштите 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Утврђују се проширена права из области 
социјалне заштите, на подручју општине Станари, и то: 
1. Помоћ за школовање дјеце из социјално угрожених 
породица, 
2. Једнократна помоћ у натури, 
3. Трошкови сахране (минимални трошкови), трошкови 
погребне опреме и трошкови 
самог чина сахране. 

Члан 2. 

 Права, у складу са овом Одлуком, реализују се 
у новчаним давањима, натури, услугама и другим 
средствима која се пружају појединцу, члановима 
породице или породици у цјелини и која имају за циљ 
задовољавање социјалних потреба, те спрјечавање и 
отклањање узрока настанка социјалних потреба. 

II УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

Члан 3. 

 Права, предвиђена овом Одлуком, може оства-
рити само лице са пребивалиштем на подручју општине 
Станари, које нема могућност да то право оствари по 
неком другом основу.  
 Права, из ове Одлуке, везана су за личност и не 
могу се насљеђивати, преносити, нити могу бити пре-
дмет извршења. 

Члан 4. 

 Проширена права социјалне заштите кори-
сници остварују у складу са условима за остваривање 
основних права из социјалне заштите, утврђених у 
Закону о социјалној заштити, те у складу са сљедећим 
критеријумима: 
- да нису корисници других субвенција од стране 
општине (постицај за пољопривреду, стипендија 
ученика), изузев ако се ради о особама са изузетно 
тешким здравственим стањем или тешко обољелим 
лицима; 
- да немају властитих средстава за живот, a нису радно 
способни. 

Услови, из става 1. овог члана, не морају бити испуњени 
кумулативно. 

Члан 5. 

 Право на помоћ не могу добити она лица која 
одбију понуђени посао посредством Бироа, или који 
својом кривицом добију отказ на послу. 

III ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 
ПРОШИРЕНУ СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 

Члан 6. 

 Поступак за остваривање права, из ове Одлуке, 
покреће се по захтјеву лица које се налази у стању со-
цијалне потребе, односно његовог законског заступни-
ка или старатеља. 
 Социјални радник, по службеној дужности, 
покреће поступак за остваривање права, прописаних 
овом Одлуком, увијек када, на било који начин, сазна о 
потреби да се неком лицу пружи социјална заштита. 

Члан 7. 

 Начелник општине именује комисију од три 
члана за рјешавање захтјева за одобравање проширених 
права из области социјалне заштите, утврђених овом 
Одлуком. 

Члан 8. 

 Средства за провођење ове Одлуке обезбјеђују 
се у буџету општине Станари. 

Члан 9. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана обја-
вљивања у »Службеном гласнику општине Станари«. 

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

СРПСКОГ НАРОДА

БРОЈ:2 23. МАРТ 2016.
ГОДИНЕ
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Број: 01-022-43/16 
Датум: 04.03.2016. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:  
                                                Остоја Стевановић 

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

 На основу члана 35. Статута општине Станари 
(»Службени гласник општине Станари«, број: 1/15) и 
члана 1.2 а Изборног закона БиХ (»Службени гласник 
БиХ«, број: 23/01, 7/02, 20/02, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14), 
Скупштина општине Станари, на 10. сједници, 
одржаној 04.03.2016. године, доноси:

О Д Л У К У
о исплати накнада за рад бирачких одбора на 

провођењу првих избора за начелника општине 
Станари и за одборнике у Скупштини општине 

Станари 2015. године

Члан 1.

 Одобрава се исплата накнада за рад бирачких 
одбора на провођењу првих избора за начелника 
општине Станари и за одборнике у Скупштини оп-
штине Станари 2015. године, који су одржани 
01.02.2015. године.

Члан 2.

 Исплата накнада за рад бирачких одбора врши-
ће се у складу са списком, који је саставни дио ове 
Одлуке.

Члан 3.

 О извршењу ове Одлуке, задужује се надлежно 
одјељење Општинске управе општине Станари.

Члан 4.

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана, од 
дана објављивања у »Службеном гласнику општине 
Станари«.

Број: 01-022-44/16 
Датум: 04.03.2016. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
                                               Остоја Стевановић
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 На основу члана 2.12. став 5. Изборног закона 
Босне и Херцеговине (»Службени гласник Босне и 
Херцеговине«, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 
20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 
33/08, 32/10, 18/13 и 7/14), члана 7. став 1. тачка а) 
Упутства о утврђивању квалификација, броја и 
именовању чланова Општинске изборне комисије 
основне изборне јединице у Босни и Херцеговини 
(»Службени гласник Босне и Херцеговине«, број: 9/10, 
37/10 и 74/11) и члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(»Службени гласник Републике Српске«, број: 101/04), 
Скупштина општине Станари, на 10. сједници, 
одржаној 04.03.2016. године, доноси: 

О Д Л У К У 
о поновном објављивању Јавног огласa за 

именовање члана Општинске изборне комисије 
општине Станари 

Члан 1. 

 Скупштина општине Станари расписује Јавни 
оглас за именовање једног (1) члана Општинске избо-
рне комисије општине Станари. 

Члан 2. 

 Члан Општинске изборне комисије општине 
Станари, именује се на мандат у трајању седам (7) 
година. 

Члан 3. 

Општи услови, које кандидати морају испуњавати: 
1. да имају право гласа, 
2. да су лица са одговарајућом стручном спремом и 
искуством у спровођењу избора. 

За члана Изборне комисије не може бити именовано 
лице: 
1. које се не може кандидовати у смислу одредби члaна 
1.6, 1.7. и 1.7а Изборног закона Босне и Херцеговине, 
2. које је члан највишег, извршно-политичког ограна 
политичке странке или коалиције (предсједник, 
генерални секретар или члан Извршног одбора или 
Главног одбора), 
3. које је носилац изабраног мандата или је члан извр-
шног органа власти, осим у случајевима предвиђеним 
чланом 2.12. став 4. Изборног закона, 
4. које је кандидат за изборе, за било који ниво власти, 
5. којем је изречена казна за радњу која представља тежу 
повреду изборних закона или прописа, за коју је лично 
одговорно, у посљедње четири године, рачунајући од 
дана правоснажности Одлуке, 
6. које је заступник, односно пуномоћник политичког 
субјекта, који учествује на изборима, или лице које је 
правоснажном судском одлуком осуђено на казну за-
твора у трајању шест мјесеци, и дуже. 

 Састав Изборне комисије треба да одражава 
заступљеност конститутивних народа, укључујући и 
остале, водећи рачуна о посљедњем попису становни-
штва, спроведеном на државном нивоу. 

 Састав Изборне комисије треба, у правилу, да 
одражава равноправну заступљеност полова. Равно-
правна заступљеност полова постоји, у случају, када је 
један од полова заступљен са најмање 40% укупног 
броја чланова Изборне комисије. 

Посебни услови, које морају испуњавати кандидати: 

1. да имају пребивалиште у општини Станари, 
2. да имају завршен правни факултет, односно VII/1 
степен стручне спреме друштвеног смјера или 
завршену вишу школу VI/1 степен стручне спреме 
друштвеног смјера, 
3. да посједује искуство у спровођењу избора. 
Изузетно од одредби тачке 2. посебних услова овог 
Јавног огласа, члан Изборне комисије може бити лице 
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са VII/1 степен стручне спреме и другог смјера, уколико 
посједује искуство у раду Изборне комисије, у трајању 
најмање двије године, од ступања на снагу Изборног 
закона Босне и Херцеговине. 
 Изузетно од одредби тачке 3. посебних услова 
овог Јавног огласа, члан Изборне комисије може бити 
лице које има завршен правни факултет, односно VII/1 
степен стручне спреме. 
 Под искуством, у спровођењу избора, подразу-
мијева се: 
а) чланство у Изборној комисији, 
б) чланство у Бирачком одбору, 
в) рад у стручним органима, који су пружали помоћ у 
спровођењу избора, 
г) објављивање стручних и научних радова из области 
избора. 

Члан 4. 

 Јавни оглас за именовање члана Општинске 
изборне комисије Станари чини саставни дио ове 
Одлуке, а објавиће се у »Службеном гласнику 
Републике Српске« и Дневном листу »ПРЕС РС«. 
Рок за подношење пријава на Оглас, из члана 1. ове 
Одлуке, је 8 дана, од дана посљедњег објављивања 
Огласа, у једном од јавних гласила, из става 1. овог 
члана.  

Члан 5. 

 Поступак спровођења Јавног огласа, укључу-
јући класификацију кандидата на оне који испуњавају 
услове и на оне који не испуњавају услове, интервју са 
кандидатима који испуњавају услове, сачињавање ранг-
листе кандидата са редослиједом кандидата, према 
успјеху постигнутом на интервјуу, врши Комисија за 
провођење поступка по Јавном огласу за именовање 
чланова Општинске изборне комисије Станари (у 
даљем тексту: Конкурсна комисија), коју именује Ску-
пштина општине Станари. 
 Конкурсна комисија Скупштини општине по-
дноси писани извјештај са свим релевантним подацима 
о кандидатима који су поднијели пријаву на Јавни оглас 
и ранг-листом кандидата, са редослиједом кандидата 
према успјеху постигнутом на интервјуу. 

Члан 6. 

 За спровођење ове Одлуке задужује се Стручна 
служба Скупштине општине. 

Члан 7. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 
накнадно ће бити објављена у »Службеном гласнику 
општине Станари«. 

Број: 01-022-45/16
Датум: 04.03.2016. године  

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ: 
                                                Остоја Стевановић 
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

 На основу члана 32. Закона о концесијама 
(»Службени гласник Републике Српске«, број: 59/13), 
члана 30. Закона о локалној самоуправи (»Службени 
гласник Републике Српске«, број: 101/04, 42/05, 118/05 
и 98/13) и члана 35. Статута општине Станари 
(»Службени гласник општине Станари«, број: 01/15), а 
у складу са буџетом општине Станари за 2016. годину, 
Скупштина општине Станари, на 10. сједници, 
одржаној 04.03.2016. године, доноси:

П Л А Н
утрошка средстава концесионе накнаде за 2016. 

годину

Члан 1.

 Овим Планом утрошка средстава концесионих 
накнада за 2016. годину (у даљем тексту: План), 
утврђују се намјене у које ће се средства ових накнада, у 
2016. години, усмјеравати и трошити.

Члан 2.

 Буџетом општине Станари за 2016. годину, 
планирани износ средстава концесионих накнада од 
380.000,00 КМ, утрошиће се за намјене, утврђене 
Законом, у складу са приоритетним потребама, и то за:

ПРИОРИТЕТИ УТВРЂЕНИ ЗАКОНОМ

ИЗНОС ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ПРИМАРНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ 

ОБЈЕКАТА

1. Санација локалних макадамских путева
                                                               290.000,00

2. Санација ударних рупа на путевима под 
асфалтном површином  
                                                                 25.000,00 

3. Пројекат водоснабдијевања на територији 
општине Станари - друга фаза 
                                                                 40.000,00 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

4. Услуге испитивања исправности животне 
средине и околине 
                                                                 25.000,00 

УКУПНО 380.000,00 

Члан 3.



Страна 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Број 2

 Улагања, из члана 2. овога Плана, подразу-
мијевају и везане пратеће трошкове (пројектовање, 
прописане таксе, надзоре, техничке прегледе и др).

Члан 4.

 Обим и динамика радова, из члана 2. овога 
Плана, усклађује се са динамиком прилива конце-
сионих накнада за кориштење минералних сировина.

Члан5.

 Овај План ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у »Службеном гласнику општине Стана-
ри«.

Број: 01-022-46/16 
Датум: 04.03.2016. године

 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
                                               Остоја Стевановић

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (»Службени гласник Републике Српске«, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чланова 10. и 11. 
Закона о накнадама за кориштење природних ресурса у 
сврху производње електричне енергије (»Службени 
гласник Републике Српске«, број: 52/14), члана 35. 
Статута општине Станари (»Службени гласник 
општине Станари«, број: 01/15), Скупштина општине 
Станари, на 10. сједници, одржаној 04.03.2016. године, 
доноси: 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава по основу накнада за 

кориштење минералних сировина у сврху 
производње електричне енергије у 2016. години 

Члан 1. 

 Овим Програмом утрошка средстава накнада 
за кориштење природних ресурса у сврху производње 
електричне енергије за 2016. годину ( у даљем тексту: 
Програм ), утврђују се намјене, у које ће се средства 
ових накнада, у 2016. години, усмјеравати и трошити.
 

Члан 2. 

 Буџетом општине Станари за 2016. годину, 
планирани износ средстава накнада за кориштење 
природних ресурса, у сврху производње електричне 
енергије од 4.200.000,00 КМ, утрошиће се за намјене, 
утврђене Законом, у складу са приоритетним потре-
бама, и то за: 

 Приоритети трошења утврђени Законом

 ПРИМАРНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ 
ПРОЈЕКТИ 

1. Изградња административног центра - почетна фаза

 93.097,00 

2. Изградња помоћних објеката у насељеним мјестима 
(код гробља и домова) 120.000,00 

3. Учешће у финансирању изградње регионалног пута 
Станари - Теслић 400.000,00 

4. Изградња петље и прикључног пута на аутопут Добој 
- Бања Лука 250.000,00 

5.Модернизација локалних саобраћајница (асфалти-
рање) 626.400,00 

6. Изградња вањског освјетљења и тротоара 
135.000,00 

7. Изградња полигона код школа 
45.000,00 

8. Санација ударних рупа на саобраћајницама под 
асфалтном површином 10.000,00 

9. Санација и реконструкција ОШ ''Десанка Максимо-
вић'' и подручних школа 

116.000,00

 КУПОВИНА ЗЕМЉИШТА

 10. Земљиште за изградњу производних хала 

20.000,00

ФИНАНСИРАЊЕ ИНСТИТУЦИЈА ОД 
ЗНАЧАЈА ЗА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ

12. ЈКП „Екосфера“ (набавка машина и опреме)
314.000,00 

13. ЈЗУ Дом здравља Станари (учешће у изградњи новог 
објекта Дома здравља, као и унутрашње опремање)

316.413,00 

14. ЈУ за спорт и туризам (уређење просторија, опрема, 
финансирање спортских и омладинских организација)

150.000,00 

15. ЈУ Центар за културу и информисање (уређење 
просторија, опрема, финансирање културних удружења 
и организација)

150.000,00
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ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНОМ РАЗВОЈУ КРОЗ 
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ЗАПОШЉАВАЊА И САМОЗАПОШЉАВАЊА 

16. Финансирање пољопривредне производње 

210.000,00 

17. Финансирање набавке садног материјала за помоћ 
пољопривредницима 

100.000,00 

18. Финансирање запошљавања и самоза-пошљавања у 
привреди 

294.000,00

ПОМОЋ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

19. Стипендије ученицима основних и средњих 
школа и стипендије студентима 

315.000,00

НАБАВКА ОПРЕМЕ, ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И 
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 

20. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОТИВГРАДНЕ ЗАШТИТЕ
                                                                             38.000,00 

21. УСЛУГЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ          
                                                                             30.000,00 

22. УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА 
ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА                              32.500,00 

23. НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА
                                                                             38.000,00 

2 4 .  Н А Б А В К А  С П Е Ц И Ј А Л Н И Х  В О З И Л А  
(ВАТРОГАСНА ВОЗИЛА, КОМБИ ЗА ПРЕВОЗ)                                                

120.000,00 

25. НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ                                              
30.000,00 

26. НАБАВКА ВАТРОГАСНЕ ОПРЕМЕ (ОДИЈЕЛА, 
ЧИЗМЕ, ШЉЕМОВИ, ОСТАЛО)

   12.000,00 

27. НАБАВКА РАЧУНАРСКОГ СИСТЕМА (У 
САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ФИНАНСИЈА) - 
ПРЕЛАЗАК НА ТРЕЗОРСКО ПОСЛОВАЊЕ                                        

60.000,00 

28. ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ 
30.000,00 

29. ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ  
                                                                             10.000,00 

30. Израде елабората, студија и идејних рјешења  

                                                                              10.000,00 

31. Учешће општине Станари у пројектима које 
финансира ЕУ                                                       5.000,00 

32. Набавка рачунарске мрежне опреме  
10.000,00 

33. Радови на текућем одржавању зграде општине и 
зграде Рудничког ресторана

5.000,00

 34. Набавка рачунара 
4.400,00

Члан 3. 

 Средства, из члана 2. овог Програма, не могу се 
користити за плате и друга лична примања запослених у 
административној служби, функционера и одборника у 
Скупштини општине Станари. 

Члан 4. 

 Обим и динамика трошења средстава, по овом 
Програму, ускладиће се са обимом и динамиком 
прилива средстава накнада за кориштење природних 
ресурса у сврху производње електричне енергије. 
Појединачни пројекти су уврштени у План јавних 
набавки за 2016. годину. 

Члан 5. 

 Овај Програм ступа на снагу осмог дана, од 
дана објављивања у »Службеном гласнику општине 
Станари«. 

Број: 01-022-47/16 
Датум: 04.03.2016. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ: 
                                                 Остоја Стевановић 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 
 На основу члана 30. Закона о локалној само-
управи (»Службени гласник Републике Српске«, број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 35. Статута 
општине Станари (»Службени гласник општине 
Станари«, број: 1/15), а у вези са чланом 35. став 2. 
Закона о пољопривредном земљишту (»Службени 
гласник Републике Српске«, број: 93/06, 86/07, 14/10 и 
5/12), Скупштина општине Станари, на 10. сједници, 
одржаној 04.03.2016. године, доноси: 

П Р О Г Р А М 
кориштења средстава накнада 

за кориштење пољопривредног земљишта у 
непољопривредне сврхе за 2016. годину 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 



 Програм кориштења средстава накнадe за 
кориштење пољопривредног земљишта у непољопри-
вредне сврхе, доноси се за сваку буџетску годину и 
њиме се ближе утврђују намјене и средства, приоритети 
за њихово кориштење, динамика и други критеријуми 
за кориштење средстава. 

Члан 2. 

 Средства накнаде за кориштење пољопри-
вредног земљишта у непољопривредне сврхе биће 
прикупљена од индивидуалног и државног сектора за 
градњу стамбених, господарских и других објеката, на 
пољопривредном земљишту. 
 Право учешћа на конкурсу имају индиви-
дуални пољопривредни произвођачи са мјестом 
пребивалишта на подручју општине Станари, за 
пољопривредна земљишта која се налазе на подручју 
општине. 

Члан 3. 

 Као новоформирана општина, општина Ста-
нари, у овом моменту не посједује податке о 
прикупљеним средствима за претходну годину, на 
основу којих би се извршила пројекција о висини 
средстава за 2016. годину. На основу података о висини 
средстава за кориштење пољопривредног земљишта у 
непољопривредне сврхе града Добоја, у чијем саставу је 
била садашња општина Станари, а имајући у виду 
очекивани развој општине и изградњу нових објеката, 
процјена је да ће у 2016. години, по овом основу, у 
општински буџет бити прикупљено око 5.000,00 КМ. 

Члан 4. 

 Намјенски утрошак средстава кориштења 
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, 
према члану 35. став 2. Закона о пољопривредном
земљишту, подразумијева: 
-Израду Основа општине, 
-Оспособљавање и уређење пољопривредних земљи-
шта која су деградирана, запуштена, која су лошијег 
квалитета или су неплодна, 
-Поправку и побољшање плодности земљишта,
-Спровођење противерозивних мјера и мелиорације 
пољопривредног земљишта слабијег квалитета,
-Спровођење поступка комасације. 

НАЧИН И УСЛОВИ РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА 

Члан 5. 

 Приоритет, при расподјели приспјелих средс-
тава у 2016. години, имају: 

1) Оспособљавање и уређење пољопривредних 
земљишта која су деградирана, запуштена, која су 
лошијег квалитета или су неплодна, кроз 
активности калцификације земљишта лошијег 
квалитета, на основу хемијске анализе земљишта и 
препоруке од стране надлежне институције о начину 
употребе и количине кречног материјала по 
јединици површине. 

 Предвиђена средства за ову намјену је 50% од 
укупно прикупљених средстава накнаде за претварање 
пољопривредног земљиштa у непољопривредне сврхе. 
Минимална површина пољопривредног земљишта, 
која се мора обухватити овом мјером, је 1 ха. 
 Новчана средства за ове намјене ће се 
одобравати по основу рачуна о набавци кречног 
материјала. 
 Максимални новчани износ, који се може 
одобрити по једном домаћинству/газдинству, је дo 40% 
средстава утрошених за набавку кречног материјала, 
максимално 500,00 КМ по домаћинству/газдинству. 
 Уз захтјев за средства, предвиђена за ову 
намјену, потенцијални корисници прилажу:  

-Посједовни лист или ЗК извод за предметно земљиште, 

-Уговор о закупу земљишта, уколико произвођач 
користи земљиште под закуп, 

-Доказ о извршеној анализи земљишта са препоруком за 
калцификацију од стране овлаштене организације, 

-Рачун о набавци кречног материјала. 

 Пријаве се подносе до 30. септембра 2016. 
године, а расподјела средстава ће се вршити након 
15.11.2016. године. 

2) Испитивање квалитета земљишта за потребе 
биљне производње 

 У складу са одредбама Закона о пољопри-
вредном земљишту, локална заједница ће финансирати 
испитивање квалитета земљишта за потребе воћарске, 
ратарске и пластеничке производње. Право на анализу 
узорака земљишта имају лица која обрађују минимално 
2 ха у ратарској производњи, 200 м2 пластеника или 0,5 
ха воћњака. 

 Приоритет имају пољопривредни произвођачи 
који проширују постојеће или подижу нове воћне 
засаде. 

 Одјељење административне службе ће, у скла-
ду са законском процедуром, извршити избор установе, 
која ће вршити хемијску анализу земљишта. 
 Предвиђена средства за ову намјену је 50% 
укупно прикупљених средстава накнаде за претварање 
пољопривредног земљиштa у непољопривредне сврхе. 
 Уз захтјев за средства, предвиђена за ову 
намјену, потенцијални корисници прилажу: 
-Посједовни лист или ЗК извод за предметно земљиште,
-Уговор о закупу земљишта, уколико произвођач 
користи земљиште под закуп, 
-Овјерену изјаву о намјери подизања новог или 
проширења постојећег засада воћа (за произвођаче који 
намјеравају подићи нови или проширити постојећи 
засад). 

Пријаве се подносе од 01. до 30. септембра 2016. године. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 6. 

Страна 6 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Број 2



 Додјела средстава накнаде за кориштење по-
љопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, 
вршиће се на основу јавног позива, објављеног у 
средствима јавног информисања. 

Члан 7. 

 Након обраде приспјелих захтјева, Одјељење 
за привреду, друштвене дјелатности и локални еко-
номски развој, доставља начелнику општине приједлог 
пољопривредних домаћинстава/газдинстава, на којима 
ће се провести мјере испитивања плодности и поправке 
земљишта. 

 Приоритете и коначну одлуку о ангажовању 
средстава доноси начелник општине. 
 Пољопривредно газдинство/домаћинство 
може остварити средства по једном од ових основа. 

Члан 8. 

 Овај Програм ступа на снагу осмог дана, од 
дана објављивања у »Службеном гласнику општине 
Станари«. 

Број: 01-022-48/16 
Датум: 04.03.2016. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ: 
                                                 Остоја Стевановић 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 На основу члана 13.6 Изборног закона Босне и 
Херцеговине (»Службени гласник БиХ«, број: 23/01, 
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 
7/14) и чланова 7. и 8. Пословника о раду Скупштине 
општине Станари (»Службени гласник општине 
Станари«, број: 1/15), а након разматрања Извјештаја 
Верификационе комисије, Скупштина општине 
Станари, на 10. сједници, одржаној 04.03.2016. године, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о верификацији мандата одборнику у 

Скупштини општине Станари 

1. Верификује се мандат одборника Миланка Радића у 
Скупштини општине Станари, у мандатном сазиву 
2015-2016. година, а који је додијељен као кандидату са 
листе Социјалистичке партије. 
2. Даном верификације мандата и потписивањем 
свечане заклетве одборник остварује права и дужности, 
у складу са Законом, Статутом и Пословником о раду 
Скупштине општине. 
3. Ово Рјешење биће објављено у »Службеном гласнику 
општине Станари«. 

О б р а з л о ж е њ е: 

 Чланом 7. став 4. Пословника о раду Ску-
пштине општине регулисано је да Верификациона 
комисија прегледа извјештај органа за спровођење 
избора, увјерења о изабраним одборницима, као и друге 
изборне материјале и након утврђеног стања подноси 
Скупштини извјештај са приједлогом за верификацију 
мандата. 
 Чланом 8. Пословника о раду Скупштине 
општине регулисано је да Скупштина разматра 
извјештај Верификационе комисије и одлучује о 
верификацији мандата новоизабраним одборницима 
јавним гласањем, већином гласова од укупног броја 
одборника у Скупштини. 
 Верификациона комисија је на основу Одлуке 
Централне изборне Комисије БиХ о престанку мандата 
и додјели мандата сљедећем квалификованом канди-
дату те достављеног увјерења о додјели мандата, 
предложила Скупштини општине да верификује мандат 
одборнику Миланку Радићу. 
 Скупштина општине је, на сједници, одржаној 
04.03.2016. године донијела Рјешење, као у диспо-
зитиву. 

Број:01-022-49/16 
Датум: 04.03.2016.године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  
                                                 Остоја Стевановић 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 На основу члана 13.6 Изборног закона Босне и 
Херцеговине (»Службени гласник БиХ«, број: 23/01, 
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 
7/14) и чланова 7. и 8. Пословника о раду Скупштине 
општине Станари (»Службени гласник општине 
Станари«, број: 1/15), а након разматрања Извјештаја 
Верификационе комисије, Скупштина општине 
Станари, на 10. сједници, одржаној 04.03.2016. године, 
донијела је :

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о верификацији мандата одборнику у 

Скупштини општине Станари 

1. Верификује се мандат одборника Владе Цвијановића 
у Скупштини општине Станари, у мандатном сазиву 
2015-2016. година, а који је додјељен као кандидату са 
листе Савеза независних социјалдемократа -СНСД- 
Милорад Додик. 
2. Даном верификације мандата и потписивањем 
свечане заклетве, одборник остварује права и 
дужности, у складу са Законом, Статутом и 
Пословником о раду Скупштине општине. 
3. Ово Рјешење биће објављено у »Службеном 
гласнику општине Станари«. 

О б р а з л о ж е њ е: 

 Чланом 7. став 4. Пословника о раду Скупшти-
не општине регулисано је да Верификациона комисија 
прегледа извјештај органа за спровођење избора, 
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увјерења о изабраним одборницима, као и друге 
изборне материјале и након утврђеног стања подноси 
Скупштини извјештај са приједлогом за верификацију 
мандата. 
 Чланом 8. Пословника о раду Скупштине 
општине регулисано је да Скупштина разматра извје-
штај Верификационе комисије и одлучује о верифи-
кацији мандата новоизабраним одборницима јавним 
гласањем, већином гласова од укупног броја одборника 
у Скупштини. 
 Верификациона комисија је, на основу Одлуке 
Централне изборне Комисије БиХ о престанку мандата 
и додјели мандата сљедећем квалификованом 
кандидату те достављеног увјерења о додјели мандата, 
предложила Скупштини општине да верификује мандат 
одборнику Влади Цвијановићу. 
 Скупштина општине је, на сједници, одржаној 
04.03.2016. године, донијела Рјешење као у диспози-
тиву. 

Број: 01-022-50/16  
Датум: 04.03.2016.године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                Остоја Стевановић 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (»Службени гласник Републике Српске«, 
број: 101/04, 42/05, 98/13), члана 35. Статута општине 
Станари (»Службени гласник општине Станари«, број: 
1/15) и чланова 52. и 55. Пословника о раду Скупштине 
општине Станари (»Службени гласник општине 
Станари«, број 1/15), Скупштина општине Станари, на 
10. сједници, одржаној 04.03.2016. године, доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу члана Комисије за избор и 

именовање
 

Члан 1. 

 Недељко Ђекић, разрјешава се дужности 
предсједника Комисије за избор и именовање Ску-
пштине општине Станари, због престанка одборничког 
мандата. 

Члан 2. 

 Рјешење ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у »Службеном гласнику општине Стана-
ри«. 
Број: 01-022-51/16 
Датум: 04.03.2016. године

 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:  
                                               Остоја Стевановић 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 На основу члана 30. Закона о локалној само-

управи (»Службени гласник Републике Српске«, број: 
101/04, 42/05, 98/13), члана 35. Статута општине 
Станари (»Службени гласник општине Станари«, број: 
1/15) и чланова 52. и 55. Пословника о раду Скупштине 
општине Станари (»Службени гласник општине 
Станари«, број: 1/15), Скупштина општине Станари, на 
10. сједници, одржаној 04.03.2016. године, доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Комисије за избор и именовање

 
Члан 1. 

 Владо Цвијановић, именује се за новог члана 
Комисије за избор и именовање Скупштине општине 
Станари. 

Члан 2. 

 Рјешење ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у »Службеном гласнику општине 
Станари«. 

Број: 01-022-52/16  
Датум: 04.03.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
                                                 Остоја Стевановић 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (»Службени гласник Републике Српске«, 
број: 101/04, 42/05, 98/13), члана 35. Статута општине 
Станари (»Службени гласник општине Станари«, број: 
1/15) и чланова 52. и 55. Пословника о раду Скупштине 
општине Станари (»Службени гласник општине 
Станари«, број: 1/15), Скупштина општине Станари, на 
10. сједници, одржаној 04.03.2016. године, доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању предсједника Комисије за избор и 

именовање 

Члан 1. 

 Дуња Јеринић, именује се за предсједника 
Комисије за избор и именовање Скупштине општине 
Станари. 

Члан 2. 

 Рјешење ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у »Службеном гласнику општине 
Станари«. 

Број: 01-022-53/16  
Датум: 04.03.2016. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ: 
                                                Остоја Стевановић 
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 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (»Службени гласник Републике Српске«, 
број: 101/04, 42/05, 98/13), члана 35. Статута општине 
Станари (»Службени гласник општине Станари«, број: 
1/15) и чланова 52. и 61. Пословника о раду Скупштине 
општине Станари (»Службени гласник општине 
Станари«, број: 1/15), Скупштина општине Станари, на 
10. сједници, одржаној 04.03.2016. године, доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу чланова Комисије за буџет и 

финансије 

Члан 1. 

 Мирела Грујић, разрјешава се дужности пре-
дсједнице Комисије за буџет и финансије Скупштине 
општине Станари, због престанка одборничког 
мандата. 

Члан 2. 

 Недељко Ђекић, разрјешава се дужности чла-
на Комисије за буџет и финансије Скупштине општине 
Станари, због престанка одборничког мандата. 

Члан 3. 
 
 Рјешење ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у »Службеном гласнику општине 
Станари«. 

Број: 01-022-54/16 
Датум: 04.03.2016. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:  
                                                Остоја Стевановић 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (»Службени гласник Републике Српске«, 
број: 101/04, 42/05, 98/13), члана 35. Статута општине 
Станари (»Службени гласник општине Станари«, број: 
1/15) и чланова 41. и 61. Пословника о раду Скупштине 
општине Станари (»Службени гласник општине 
Станари«, број: 1/15), Скупштина општине Станари, на 
10. сједници, одржаној 04.03.2016. године, доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Комисије за буџет и финансије 

Члан 1. 

 Миланко Радић, именује се за члана Комисије 
за буџет и финансије Скупштине општине Станари. 

Члан 2. 

 Рјешење ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у »Службеном гласнику општине Ста-
нари«. 

Број: 01-022-55/16 
Датум: 04.03.2016. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ: 
                                                Остоја Стевановић
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (»Службени гласник Републике Српске«, 
број: 101/04, 42/05, 98/13), члана 35. Статута општине 
Станари (»Службени гласник општине Станари«, број: 
1/15) и чланова 41. и 61. Пословника о раду Скупштине 
општине Станари (»Службени гласник општине 
Станари«, број: 1/15), Скупштина општине Станари, на 
10. сједници, одржаној 04.03.2016. године, доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Комисије за буџет и финансије

 
Члан 1. 

 Владо Цвијановић, именује се за члана 
Комисије за буџет и финансије Скупштине општине 
Станари. 

Члан 2. 

 Рјешење ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у »Службеном гласнику општине 
Станари«. 

Број: 01-022-56/16 
Датум: 04.03.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ: 
                                                 Остоја Стевановић 

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

 На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (»Службени гласник Републике Српске«, 
број: 101/04, 42/05, 98/13), члана 35. Статута општине 
Станари (»Службени гласник општине Станари«, број: 
1/15) и чланова 41. и 61. Пословника о раду Скупштине 
општине Станари (»Службени гласник општине 
Станари«, број: 1/15), Скупштина општине Станари, на 
10. сједници, одржаној 04.03.2016. године, доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању предсједника Комисије за буџет и 

финансије

Члан 1.

 Владо Цвијановић, именује се за предсје-
дника Комисије за буџет и финансије Скупштине 
општине Станари.

Члан 2.

 Рјешење ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у »Службеном гласнику општине 
Станари«.

Број: 01-022-57/16 
Датум: 04.03.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
                                                 Остоја Стевановић
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (»Службени гласник Републике Српске«, 
број: 101/04, 42/05, 98/13), члана 35. Статута општине 
Станари (»Службени гласник општине Станари«, број: 
1/15) и чланова 52. и 57. Пословника о раду Скупштине 
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општине Станари (»Службени гласник општине 
Станари«, број: 1/15), Скупштина општине Станари, на 
10. сједници, одржаној 04.03.2016. године, доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу члана Верификационе комисије 

Члан 1. 

 Мирела Грујић, разрјешава се дужности 
предсједнице Верификационе комисије Скупштине 
општине Станари, због престанка одборничког ма-
ндата. Члан 2. 

 Рјешење ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у »Службеном гласнику општине Ста-
нари«. 

Број: 01-022-58/16 
Датум: 04.03.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ: 
                                               Остоја Стевановић 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (»Службени гласник Републике Српске«, 
број: 101/04, 42/05, 98/13), члана 35. Статута општине 
Станари (»Службени гласник општине Станари«, број: 
1/15) и чланова 41. и 57. Пословника о раду Скупштине 
општине Станари (»Службени гласник општине 
Станари«, број: 1/15), Скупштина општине Станари, на 
10. сједници, одржаној 04.03.2016. године, доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Верификационе комисије 

Члан 1. 

 Душанка Митровић-Лепир, именује се за 
новог члана и предсједницу Верификационе комисије 
Скупштине општине Станари. 

Члан 2. 

 Рјешење ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у »Службеном гласнику општине 
Станари«. 

Број: 01-022-59/16 
Датум: 04.03.2016. године

 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ: 
                                                Остоја Стевановић 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 
 Ha основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (»Службени гласник Републике Српске«, 
број: 101/04, 42/05 118/05 и 98/13), члана 2.12. став 5. 
Изборног закона БиХ (»Службени гласник БиХ«, број: 
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 
7/14 и члана 35. Статута општине Станари (»Службени 
гласник општине Станари«, број: 1/15), Скупштина 
општине Станари, на 08. сједници, одржаној 18.12 2015. 
године, доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању три члана Општинске изборне 

комисије општине Станари 

Члан 1. 

Именују се три члана Општинске изборне комисије 
општине Станари, и то: 
1. Љубиша Станковић (предсједник); 
2. Жељко Кршић (члан), 
3. Раде Тешић (члан). 

Члан 2. 

 Мандат члана Општинске изборне комисије 
траје седам година, а почиње тећи од дана давања 
сагласности Централне изборне комисије БиХ на 
Рјешење о именовању чланова Општинске изборне 
комисије. 

Члан 3. 

 Ово Рјешење ступа на снагу по добијању 
сагласности Централне изборне комисије, уз забиље-
шку броја и датума давања сагласности, након чега ће се 
објавити у »Службеном гласнику општине Станари«. 

О б р а з л о ж е њ е: 

 У складу са Одлуком о поновном објављивању 
Јавног огласа за именовање чланова Општинске 
изборне комисије општине Станари, објављене у 
»Службеном гласнику општине Станари«, број: 07/15, 
објављен је поновни Јавни оглас за именовање чланова 
Општинске изборне комисије општине Станари, 
31.10.2015. године, у дневним новинама »Пресс РС« и у 
»Службеном гласнику Републике Српске«, број: 90/15. 
 На расписани поновни Јавни оглас пристигло је 
5 пријава. Комисија је са пријављеним кандидатима 
обавила интервју, дана 07.12.2015. године. На сједници, 
одржаној 16.12.2015. године, извршено је бодовање и 
рангирање кандидата те су приједлози упућени 
Комисији за избор и именовање Скупштине општине 
Станари, након чега је Скупштина општине Станари 
извршила именовање чланова ОИК-а. 
 Рјешење, као у диспозитиву, доноси се, јер је 
чланом 2.12. став 5. Изборног закона БиХ прописано да 
чланове Општинске изборне комисије именује 
Скупштина општине, уз сагласност Централне изборне 
комисије БиХ, на основу Јавног огласа и по процедури 
коју утврђује Централна изборна комисија БиХ. 
Чланом 2.4. Изборног закона БиХ, прописано је да се 
члан Општинске изборне комисије именује на седам 
година. 
 Чланом 9. став 1. Упутства о утврђивању 
квалификација, броја и именовању чланова Општинске 
изборне комисије основне изборне јединице у Босни и 
Херцеговини, прописано је да мандат члана Изборне 
комисије траје седам година, и тече од дана давања 
сагласности Централне изборне комисије БиХ на  
Одлуку о именовању члана Изборне комисије, донесену 
од стране надлежног органа. 
 На основу ранг листе, утврђене од стране 
Комисије за избор четири члана Општинске изборне 
комисије, предлаже се доношење Рјешења. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

 На основу чланова 35, 136. и 139. Статута општине 
Станари (»Службени гласник општине Станари«, број: 1/15) и 
чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине општине 
(»Службени гласник општине Станари«, број: 1/15), а након 
разматрања Нацрта Одлуке о измјени Статута општине 
Станари, Скупштина општине Станари, на 10. сједници, 
одржаној 04.03.2016 године, доноси:

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Нацрт Одлуке о измјени Статута општине Станари 
и исти се упућује на Јавну расправу у периоду од 09.03.2016. 
године до 24.03.2016. године. Сви приједлози и примједбе се 
могу доставити писмено у Стручну службу Скупштине 
општине, до 25.03.2016. године;

2. Нацрт Одлуке о измјени Статута општине Станари биће 
објављен на званичном сајту општине;

3. Овај Закључак ступа на снагу даном објављивања у 
»Службеном гласнику општине Станари«.

Број: 01-022-60/16 
Датум: 04.03.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
                                                          Остоја Стевановић

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 На основу члана 35. Статута општине Станари 
(»Службени гласник општине Станари«, број: 1/15) и 
чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине 
општине (»Службени гласник општине Станари«, број: 
1/15), а након разматрања Нацрта Одлуке о процјени 
угрожености подручја општине Станари од 
елементарне непогоде и друге несреће, Скупштина 
општине Станари, на 10. сједници, одржаној 
04.03.2016. године, доноси: 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Нацрт Одлуке о процјени угрожености 
подручја општине Станари од елементарне непогоде 
и иста се упућује на Јавну расправу, у периоду од 
09.03.2016. године до 24.03.2016. године; 
2. Сви приједлози и примједбе се могу доставити 
писмено Одјељењу за општу управу, заједничке, 
управно-правне послове и борачко-инвалидску 
заштиту до 25.03.2016. године; 
3. Нацрт Одлуке о процјени угрожености подручја 
општине Станари од елементарне непогоде биће 
објављен на званичном сајту општине; 
4. Овај Закључак ступа на снагу даном објављивања у 
»Службеном гласнику општине Станари«. 

Број: 01-022-61/16 
Датум: 04.03.2016. године

 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ: 
                                                Остоја Стевановић
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 На основу члана 35. Статута општине Станари 
(»Службени гласник општине Станари«, број: 1/15) и 
чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине 
општине (»Службени гласник општине Станари«, број: 
1/15), а након разматрања Нацрта Плана заштите од 
пожара општине Станари за 2016. годину, Скупштина 
општине Станари, на 10. сједници, одржаној 04.03.2016 
године, доноси: 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Нацрт Плана заштите од пожара општине 
Станари за 2016. годину и исти се упућује на јавну 
расправу у периоду од 09.03.2016. године до 24.03.2016. 
године; 
2. Сви приједлози и примједбе се могу доставити 
писмено Одјељењу за општу управу, заједничке, 
управно правне послове и борачко-инвалидску заштиту 
до 25.03.2016. године; 
3. Нацрт Плана заштите од пожара општине Станари за 
2016. годину биће објављен на званичном сајту 
општине; 
4. Овај Закључак ступа на снагу даном објављивања у 
»Службеном гласнику општине Станари«. 

Број: 01-022-62/16 
Датум: 04.03.2016. године

 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ: 
                                                Остоја Стевановић

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 На основу члана 35. Статута општине Станари 
(»Службени гласник општине Станари«, број: 1/15) и 
чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине 
општине (»Службени гласник општине Станари«, број: 
1/15), а након разматрања Нацрта Програма подстицаја 
пољопривредне производње за 2016. годину, 
Скупштина општине Станари, на 10. сједници, 
одржаној 04.03.2016 године, доноси: 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Нацрт Програма подстицаја 
пољопривредне производње за 2016. годину и исти се 
упућује на Јавну расправу, у трајању од 30 дана; 
2. Задужује се надлежно одјељење да организује јавну 
расправу. 
3. Овај Закључак ступа на снагу даном објављивања у 
»Службеном гласнику општине Станари«. 

Број: 01-022-63/16 
Датум: 04.03.2016. године

 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ: 
                                                Остоја Стевановић  
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 На основу члана 18. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (»Службени гласник БиХ«, број: 
39/14), као и члана 62. Статута општине Станари 
(»Службени гласник општине Станари«, број: 1/15), 
начелник општине Станари, доноси: 

О Д Л У К У 
о покретању поступка јавне набавке услуга 

осигурања радника 

Члан 1. 

 За потребе општине Станари, покреће се 
поступак јавне набавке услуге осиграња радника, путем 
директног споразума, најкасније у року три дана, од 
доношења ове Одлуке. 

Члан 2. 

 Јавна набавка, из члана 1. ове Одлуке, је 
утврђена Планом јавних набавки, на позицији 24: 
Услуге осигурања радника. 

Члан 3. 

 Процијењена вриједност набавке је 2.500,00 
КМ, без укљученог ПДВ-а. 
 Средства за извршење свих уговорених 
обавеза, након спроведеног поступка јавне набавке, 
обезбијеђена су буџетом општине Станари за 2016. 
годину, на позицији 412 700 Услуге осигурања. 

Члан 4. 

 Одјељење за финансије и буџет ће спровести 
поступак јавне набавке. 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
Број: 02-404-7-1/16 
Станари, 28.01.2016. године 

Достављено: 
- Одјељење за финансије и буџет,  
- а/а. НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                           Душан Панић

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 На основу члана 18. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (»Службени гласник БиХ«, број: 
39/14), као и члана 62. Статута општине Станари 
(»Службени гласник општине Станари«, број: 1/15), 
начелник општине Станари, доноси:

О Д Л У К У
о покретању поступка јавне набавке средстава за 

одржавање чистоће у Општинској управи

Члан 1.

 За потребе општине Станари, покреће се 
поступак јавне набавке средстава за одржавање чистоће 
у Општинској управи, путем директног споразума, 
најкасније у року три дана, од доношења ове Одлуке.

Члан 2.

 Јавна набавка, из члана 1. ове Одлуке, је 
утврђена Планом јавних набавки, на позицији број: 4 
Набавка средстава за одржавање чистоће службених 
просторија.

Члан 3.

 Процијењена вриједност набавке је 3.000,00 
КМ, без укљученог ПДВ-а.
 Средства за извршење свих уговорених 
обавеза, након спроведеног поступка јавне набавке, 
обезбијеђена су буџетом општине Станари за 2016. 
годину на позицији 412 300: Материјал за одржавање 
чистоће.

Члан 4.

 Одјељење за финансије и буџет ће спровести 
поступак јавне набавке.

Члан 5.

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 02-404-10-1/16
Станари, 04.02.2016. године
Достављено: 
- Одјељење за финансије и буџет,
- а/а.  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                           Душан Панић
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 На основу члана 18. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (»Службени гласник БиХ«, број: 
39/14), као и члана 62. Статута општине Станари 
(»Службени гласник општине Станари«, број: 1/15), 
начелник општине Станари, доноси:

О Д Л У К У
о покретању поступка јавне набавке 

канцеларијског материјала

Члан 1.

 За потребе општине Станари, покреће се 
поступак јавне набавке канцеларијског материјала, 
путем конкурентског захтјева, најкасније у року три 
дана, од доношења ове Одлуке.

Члан 2.
 Јавна набавка, из члана 1. ове Одлуке, је 
утврђена Планом јавних набавки, на позицији 1: 
Набавка канцеларијског материјала.

Члан 3.

 Процијењена вриједност набавке је 8.500,00 
КМ, без укљученог ПДВ-а.
 Средства за извршење свих уговорених 
обавеза, након спроведеног поступка јавне набавке, 
обезбијеђена су буџетом општине Станари за 2016. 
годину, на позицији 412300: Расходи за канцеларијски 
материјал.

Члан 4.

 Одјељење за финансије и буџет ће спровести 
поступак јавне набавке.
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Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 02-404-14-1/16
Станари, 10.02.2016. године
Достављено:
- Одјељење за финансије и буџет,
- а/а.  

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић
 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 На основу члана 18. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (»Службени гласник БиХ«, број: 
39/14), као и члана 62. Статута општине Станари 
(»Службени гласник општине Станари«, број: 1/15), 
начелник општине Станари, доноси: 

О Д Л У К У 
о покретању поступка јавне набавке 

канцеларијског намјештаја 

Члан 1. 

 За потребе општине Станари, покреће се 
поступак јавне набавке канцеларијског намјештаја, 
путем директног споразума, најкасније у року три дана, 
од доношења ове Одлуке. 
 Јавна набавка се покреће у складу са Захтјевом 
Одјељења за финансије и буџет, број: 06-404-16/16, од 
12.02.2016. године. 

Члан 2. 

 Јавна набавка, из члана 1. ове Одлуке, је 
утврђена Планом јавних набавки, на позицији 8: 
Набавка канцеларијског намјештаја. 

Члан 3. 
 Процијењена вриједност набавке је 4.950,00 
КМ, без укљученог ПДВ-а. 
 Средства за извршење свих уговорених 
обавеза, након спроведеног поступка јавне набавке, 
обезбијеђена су буџетом општине Станари за 2016. 
годину, на позицији 511 300: Набавка канцеларијског 
намјештаја. 

Члан 4. 

 Одјељење за финансије и буџет ће спровести 
поступак јавне набавке. 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
Број: 02-404-16-1/16 
Станари, 12.02.2016. године 
Достављено: 
- Одјељење за финансије и буџет,
- а/а.  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                 Душан Панић 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 На основу члана 18. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (»Службени гласник БиХ«, број: 
39/14), као и члана 62. Статута општине Станари 
(»Службени гласник општине Станари«, број: 1/15), 

начелник општине Станари, доноси: 

О Д Л У К У 
о покретању поступка јавне набавке рачунара и 

рачунарске опреме 

Члан 1. 

 За потребе општине Станари, покреће се 
поступак јавне набавке рачунара и рачунарске опреме, 
путем конкурентског захтјева, најкасније у року три 
дана, од доношења ове Одлуке. 

Члан 2. 
 Јавна набавка, из члана 1. ове Одлуке, је 
утврђена Планом јавних набавки, на позицији 9: 
Набавка рачунарске опреме. 

Члан 3. 

 Процијењена вриједност набавке је 6.000,00 
КМ, без укљученог ПДВ-а. 
 Средства за извршење свих уговорених 
обавеза, након спроведеног поступка јавне набавке, 
обезбијеђена су буџетом општине Станари за 2016. 
годину, на позицији 511 300: Набавка рачунарске 
опреме. 

Члан 4. 

 Одјељење за финансије и буџет ће спровести 
поступак јавне набавке.
 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Број: 02-404-18-1/16 
Станари, 17.02.2016. године 

Достављено: 
- Одјељење за финансије и буџет, 
- а/а. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић    
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 На основу члана 18. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (»Службени гласник БиХ«, број: 
39/14), као и члана 62. Статута општине Станари 
(»Службени гласник општине Станари«, број: 1/15), 
начелник општине Станари, доноси посебну: 

О Д Л У К У 
о покретању поступка јавне набавке грађевинског 

и електро материјала 

Члан 1. 

 За потребе општине Станари, покреће се 
поступак јавне набавке грађевинског материјала и 
електро материјала, путем директног споразума, 
најкасније у року три дана, од доношења ове Одлуке. 
 Јавна набавка се покреће у складу са Захтјевом 
Одјељења за финансије и буџет, број: 06-404-20-1/16, од 
12.02.2016. године. 

Члан 2. 

 Јавна набавка, из члана 1. ове Одлуке, није 
утврђена Планом јавних набавки, те се доноси посебна 
Одлука. 

Члан 3. 

 Процијењена вриједност набавке је 1.400,00 
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КМ, без укљученог ПДВ-а. 
Средства за извршење свих уговорених обавеза, након 
спроведеног поступка јавне набавке, обезбијеђена су 
буџетом општине Станари за 2016. годину, на позицији 
511 200: Издаци за реконструкцију и адаптацију 
објеката. 

Члан 4. 

 Одјељење за финансије и буџет ће спровести 
поступак јавне набавке. 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
 
Број: 02-404-20-1/16 
Станари, 19.02.2016. године 

Достављено:
- Одјељење за финансије и буџет,  
- а/а.  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                            Душан Панић
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 На основу члана 18. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (»Службени гласник БиХ«, број: 
39/14), као и члана 62. Статута општине Станари 
(»Службени гласник општине Станари«, број: 1/15), 
начелник општине Станари, доноси: 

О Д Л У К У 
о покретању поступка јавне набавке радова на 

санацији канализационог шахта у насељу Станари 

Члан 1. 

 За потребе општине Станари, покреће се 
поступак јавне набавке радова на санацији 
канализационог шахта у насељу Станари, путем 
директног споразума, најкасније у року три дана, од 
доношења ове Одлуке. 

Члан 2. 

 Јавна набавка, из члана 1. ове Одлуке, није 
утврђена Планом јавних набавки те се доноси ова, 
посебна Одлука 

Члан 3. 

 Процијењена вриједност набавке је 500,00 КМ, 
без укљученог ПДВ-а. 
 Средства за извршење свих уговорених 
обавеза, након спроведеног поступка јавне набавке, 
обезбијеђена су буџетом општине Станари за 2016. 
годину. 

Члан 4. 

 Одјељење за финансије и буџет ће спровести 
поступак јавне набавке. 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Број: 02-404-29-1/16 
Станари, 04.03.2016. године 
Достављено: 
- Одјељење за финансије и буџет, 
- а/а. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                            Душан Панић 

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ

 На основу члана 148 а. став 5. Закона о локалној 
самоуправи (»Службени гласник Републике Српске«, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), Одбор за жалбе 
општине Станари, доноси:

ПОСЛОВНИК
О РАДУ ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ 

СТАНАРИ
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

(1) Овим Пословником уређују се правила, поступак 
рада и одлучивања Одбора за жалбе општине Станари 
(у даљем тексту: Одбор), као и остала питања, везана за 
рад Одбора.
(2) Одбор чине три члана, од којих је један истовремено 
и предсједник Одбора.
(3) Чланови Одбора су самостални у свом раду.

Члан 2.

(1) Одбор има печат.
(2) Печат Одбора је округлог облика, пречника 35 мм, са 
амблемом Републике Српске у средини, текстом 
исписаним ћириличним и латиничним писмом: 
»РЕПУБЛИКА СРПСКА, ОПШТИНА СТАНАРИ. 
ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ СТАНАРИ«.

Члан 3.

 Одбор одлучује по жалбама службеника и 
техничких и помоћних радника, у другом степену, на 
рјешења којима се одлучује о њиховима правима и 
дужностима, као и о жалбама кандидата који су 
учествовали на јавном конкурсу.

Члан 4.

(1) Одбор о свом раду подноси извјештај Скупштини 
општине Станари, најмање једном годишње.
(2) Извјештај се подноси у писаној форми, потписују га 
сви чланови Одбора, а по потреби извјештај Скупштини 
и усмено, на сједници, подноси предсједник Одбора на 
којој је обавезно присуство свих чланова Одбора, а у 
случају да је неко од чланова Одбора оправдано 
одсутан, извјештај се презентује на Скупштини без 
обзира што нису присутни сви чланови Одбора.
(3) Стручно-техничке послове, за потребе Одбора, 
обавља унутрашња организациона јединица општинске 
управе Станари, надлежна за опште послове, односно 
један службеник, који ће одлуком Начелника општине 
бити задужен за обављање ових послова.
(4) Стручно - технички послови су послови који се тичу 
вођења евиденција, вођења записника, чувања печата, 
пријем и отпрему списа, пријем и отпрему одлука 
Одбора, као и сви други, административно-технички 
послови које одреди предсједник Одбора.

II - КОНСТИТУИСАЊЕ И НАЧИН РАДА ОДБОРА

Члан 5.

 Предсједника и чланове Одбора именује 
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скупштина јединице локалне самоуправе, након 
спроведеног јавног конкурса, на период четири године, 
са могућношћу поновног избора.

Члан 6.

(1) Одбор, по питањима из своје надлежности, одлучује 
на сједници којој присуствују сви чланови Одбора.
(2) Сједница Одбора може се изузетно одржати ако су 
присутна два члана Одбора и у том случају одлука, 
донесена на тој сједници, је пуноважна, ако су за њу 
гласала оба присутна члана. Члан Одбора, који је позван 
на сједницу Одбора, ако из оправданих разлога није 
присутан на сједници, гласати може телефонски.
(3) Сједница Одбора се, по указаној потреби, може 
одржати телефонски, уз обавезу достављања дневног 
реда и материјала 24 часа прије одржавања сједнице.

Члан 7.

 Уколико члан Одбора постане трајно неспо-
собан да обавља своје послове, добровољно се повуче 
са дужности, или, прије истека мандата, буде раз-
ријешен дужности у складу са одредбама Рјешења о 
оснивању Одбора, или на други начин буде трајно 
спријечен за рад, Одбор ће радити до именовања новог 
члана, под условом из члана 6. став 2. овог Пословника.

Члан 8.

 Сједница Одбора одржава се по потреби, а 
најмање једанпут мјесечно.

Члан 9.

(1) Сједницу Одбора сазива и истом руководи 
предсједник Одбора.
(2) Предсједник Одбора сједницу може сазвати 
писменим, усменим, телефонским или
електронским позивом, упућеним члановима Одбора.
(3) Предсједник Одбора утврђује дневни ред сједнице и 
одређује предмете о којима ће се
расправљати и доносити одлука на сједници.

Члан 10.

 Позив за сједницу Одбора упућује се члано-
вима Одбора најкасније осам дана, прије дана
одржавања сједнице, а изузетно, у хитним случајевима 
и у краћем року.

Члан 11.

(1) У току сједнице Одбора, води се записник који 
потписују присутни чланови Одбора.
(2) Записник води техничко лице,, из члана 4. став 3. 
овог Пословника или неко од чланова Одбора.
(3) Записник се води ручно, у посебну књигу записника, 
а по потреби се врши и његово прекуцавање и тонско 
снимање.
(4) Записник са сједнице Одбора садржи дан и час 
одржавања сједнице, имена присутних чланова Одбора, 
имена других лица присутних на сједници, предмет 
расправљања и одлучивања, израду донесене одлуке, 
као и друге закључке, који су донесени на сједници.

III - ПРАВИЛА ПОСТУПКА

Члан 12.

 Посупак по жалби, Одбор води по одредбама 
Закона о локалној самоуправи и Закона о општем 
управном поступку.

Члан 13.

 Жалба се доставља Одбору путем органа који 
је рјешавао у првом степену. Уколико је жалба 
достављена Одбору, непосредно или путем поште, исти 
ће жалбу доставити првостепеном органу ради 
испитивања да ли је жалба допуштена, благовремена и 
изјављена од овлаштеног лица.

Члан 14.

(1) Првостепени орган, који је донио рјешење, а након 
што је испитао да ли је жалба допуштена, благовремена 
и изјављена од овлаштеног лица, доставља Одбору 
жалбу са свим списима који се односе на предмет, са 
изјашњењем на жалбу, након чега започиње поступак 
пред Одбором.
(2) Уколико првостепени орган не достави изјашњење 
на жалбу, Одбор ће затражити да се исто достави у року 
од осам дана.

Члан 15.

 Изјашњење, које се доставља Одбору, уз жалбу, 
садржи: назив органа који је донио првостепено 
рјешење, број и датум рјешења, правни основ за 
доношење рјешења на које је изјављена жалба, датум 
уручења рјешења на које је изјављена жалба, датум 
изјављене жалбе, оцјену да ли је жалба благовремена, 
допуштена и изјављена од овлаштеног лица, одговор на 
жалбу, име и презиме подносиоца жалбе, назив радног 
мјеста подносиоца жалбе, према Правилнику о 
систематизацији радних мјеста у општинској управи 
Станари, датум почетка рада у општини Станари, 
разлог подношења жалбе и име контакт личности у 
општини Станари, у вези са жалбом.

Члан 16.

(1) Када спис по жалби стигне Одбору, одређује се члан 
Одбора који ће бити извјестилац и који, уз 
евидентирање, преузима спис са жалбом.
(2) Предсједник Одбора је дужан да се стара о 
равномјерном ангажовању чланова Одбора, као 
извјестилаца.
(3) Рјешавајући по жалби, Одбор може жалбу одбацити 
због недопуштености, неблаговремености и ако је 
изјављена од неовлаштеног лица, уколико је то 
пропустио да учини првостепени орган. Уколико жалбу 
не одбаци, Одбор ће предмет узети у рад.

Члан 17.

 Рјешавајући по жалби, Одбор може донијети 
рјешење, којим се жалба одбија и потврђује прво-
степено рјешење, уважити жалбу, поништити прво-
степено рјешење у цјелости или дјелимично и вратити 
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предмет првостепеном органу на поновни поступак, 
или уважити жалбу и сам измијенити првостепено 
рјешење.

Члан 18.

 Одбор ће одбити жалбу и потврдити првосте-
пено рјешење ако нађе да је првостепени поступак 
правилно спроведен и да је донесено рјешење правилно 
и на закону засновано, а жалба неоснована, односно да 
су недостаци у првостепеном поступку такве природе 
да не могу утицати на коначно рјешење.

Члан 19.

 Одбор ће уважити жалбу, поништити прво-
степено рјешење и сам ријешити ствар, ако утврди да су 
у првостепеном поступку погрешно оцијењени докази, 
да је из утврђених чињеница изведен погрешан 
закључак, у погледу чињеничног стања, да је погрешно 
примијењен материјални пропис или ако нађе да је на 
основу слободне оцјене доказа требало донијети 
другачије рјешење.

Члан 20.

 Одбор ће уважити жалбу и поништити прво-
степено рјешење и предмет вратити првостепеном 
органу на поновни поступак ако утврди да, због 
погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, 
треба спровести поновни поступак, да се у току 
поступка није водило рачуна о правилима поступка која 
би била од утицаја на рјешење, да је диспозитив 
побијаног рјешења нејасан или је у противрјечности са 
образложењем.

Члан 21.

 Одбор може, изузетно, сам спровести поступак 
усмене расправе, саслушати подносиоца жалбе, по-
звати свједоке и вјештаке, када сматра то неопходним за 
правилно утврђивање битних чињеница и правилно 
рјешење поступка, у циљу бржег и економичнијег 
отклањања недостатака у првостепеном поступку.

Члан 22.

(1) Ако Одбор одлучи да сам спроводи поступак, из пре-
тходног члана, заказаће расправу у сједишту Одбора и 
писмено позвати странке или свједоке на расправу.
(2) Позив се доставља најкасније осам дана прије 
одржавања расправе. Позвано лице дужно је да се 
одазове позиву.

Члан 23.

 О усменој расправи или другој важној радњи у 
постуку, изјавама странака, свједока, вјештака, експе-
рата и осталих лица који се могу појавити као учесници 
у поступку води се записник.

Члан 24.

 Одбор може одлучити да у предмету, у којем је 
донио рјешење, а прије достављања рјешења стра-

нкама, поново отвори расправу и донесе другачију 
одлуку.

Члан 25.

 Одбор, рјешавајући у предметима из своје 
надлежности, одлучује у форми рјешења и закључка.

Члан 26.

(1) Рјешење, по жалби, Одбор доноси у року 60, дана од 
дана пријема жалбе.
(2) Рјешење се доноси у писменој форми, већином 
гласова чланова Одбора, о чему се води посебан 
записник, који потписују сви чланови Одбора, а који се 
улаже у спис предмета.
(3) Рјешење Одбора потписује предсједник.

Члан 27.

 Рјешење са списом предмета се одмах по 
доношењу доставља првостепеном органу, који има 
обавезу да рјешење достави подносиоцу жалбе у року 8 
дана, од дана доношења.

Члан 28.

 Одлуке Одбора су коначне, а може их 
преиспитивати надлежни суд у радном спору.

Члан 29.

Ако подносилац жалбе, у току поступка по жалби, све 
до доношења рјешења одустане од жалбе, Одбор 
доноси закључак о обустави поступка.

Члан 30.

 О питањима поступка, која нису уређена овим 
Пословником, примјењиваће се одредбе Закона о 
општем управном поступку.

IV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.

 Пословник о раду Одбора, доноси Одбор, 
већином гласова чланова Одбора.

Члан 32.

 Овај Пословник ступа на снагу осмог дана, од 
дана објављивања у »Службеном гласнику општине 
Станари«.

Број: 022-1/16 
Датум: 17.02.2016. године 

ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА:
                                                         Драженко Лукић
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ОПШТИНА СТАНАРИ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

Број: 05/1-372-1.2/16 
Дана:03.03.2016. године 

 О Г Л А С 

 Општина Станари – Одјељење за стамбено комуналне и инспекцијске послове на основу рјешења број 
05/1-372-1/16од 02.03.2016.  године, извршио је у регистру заједница етажних власника стамбених зграда, у 
регистарском листу број:01/16 упис оснивања Заједнице етажних власникаЗграда 9А,Станари бр. 8, са сљедећим 
подацима: 
 Дана 02.03.2016. ЗЕВ зграда 9 А , коју заступају Зоран Грујић и Милорад Шушковић, а броји свега 7 
оснивача, уписана је у регистар ЗЕВ-а код регистарског органа. Заједница је овлашћена да у правном промету са 
трећим лицима закључује уговоре у обавља друге послове правног промета у оквиру своје дјелатности, самостално 
и без ограничења. Дјелатност заједнице је управљање зградом за рачун етажних власника – 70320. Заједница 
одговара за своје обавезе цјелокупном својом имовином. 

 Прилог: доказ о плаћеним  
о трошковима објављивања

Службено лице органа 
                                                                                                                                                            мр Данијела Гаврић 

О Д Л У К A
о проширеним правима из области 
социјалне заштите  1

О Д Л У К A
о исплати накнада за рад бирачких одбора 
на провођењу првих избора за начелника 
општине Станари и за одборнике 
у Скупштини општине Станари 2015. године

 3

О Д Л У К A
о поновном објављивању Јавног огласa 
за именовање члана Општинске изборне 
комисије општине Станари 

П Л А Н
утрошка средстава концесионе накнаде 
за 2016. годину

 2

 2

 4

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава по основу накнада за 
кориштење минералних сировина у сврху 
производње електричне енергије у 2016. години 

П Р О Г Р А М 
кориштења средстава накнада 
за кориштење пољопривредног земљишта у 
непољопривредне сврхе за 2016. годину  5

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о верификацији мандата одборнику у 
Скупштини општине Станари  7

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о верификацији мандата одборнику у 
Скупштини општине Станари  7

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу члана Комисије за избор и 
именовање  8

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу чланова Комисије за буџет 
и финансије 

 9

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Комисије за 
буџет и финансије

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању предсједника Комисије 
за буџет и финансије

9

 9

10
Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу члана Верификационе комисије 

О Д Л У К А 
о покретању поступка јавне набавке 13

ПОСЛОВНИК
О РАДУ ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ 
СТАНАРИ  15

10
Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Верификационе комисије

10

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању три члана Општинске изборне 
комисије општине Станари 

12ЗАКЉУЧАК

О Д Л У К А 
о покретању поступка јавне набавке 14

О Д Л У К А
о покретању поступка јавне набавке 15


