
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), члана 35. Статута 
општине Станари („Службени гласник општине 
Станари", број: 1/15 и 3/16) и члана 6. Пословника о 
раду Скупштине општине Станари („Службени гласник 
општине Станари" број: 1/15, 5/15 и 1/16), Скупштина 
општине Станари, на конститутивној сједници, 
одржаној 18.11.2016. године, доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору Верификационе комисије 

Члан 1. 

У Верификациону комисију Скупштине општине 
Станари, бирају се: 
1. Здравко Јотић, предсједник, 
2. Борис Шљивић, члан, 
3. Славиша Максимовић, члан. 

Члан 2. 

 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, 
а биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Станари". 

Број: 01-022-138/16  
Датум: 18.11.2016. године
 
             Предсједавајући Радног 
                                                       предсједништва СО-е 
                                                         Остоја Стевановић 
 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 На основу члана 35. Статута општине Станари 
(„Службени гласник општине Станари", број: 1/15 и 
3/16), а након разматрања извјештаја Верификационе 
комисије, Скупштина општине Станари ,  на 
конститутивној сједици, одржаној 18.11.2016. године, 
доноси: 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се извјештај Верификационе комисије с 

приједлогом да се констатује престанак мандата 
одборницима у Скупштини општине Станари, у 
мандатном сазиву 2015-2016. године, престанак 
мандата свих сталних радних тијела у Скупштини 
општине Станари, у мандатном сазиву 2015-2016. 
године и верификује мандат одборницима у Скупштини 
општине Станари, у мандатном сазиву 2016-2020. 
године. 
2. Овај Закључак ће бити објављен у „Службеном 
гласнику општине Станари". 

Број: 01-022-139/16  
Датум: 18.11.2016. године 

                                                     Предсједавајући Радног 
                                                       предсједништва СО-е 
                                                         Остоја Стевановић 

РЕПУБЛИКА СРПСКА   
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

 На основу члана 1.3. а) став 2. 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 и 32/10), 

члана 35. Статута општине Станари („Службени 

гласник општине Станари“, број: 1/15 и 3/16), члана 6. 

Пословника о раду Скупштине општине Станари 

(„Службени гласник општине Станари“, број: 1/15, 5/15 

и 1/16), а након разматрања извјештаја Верификационе 

комисије, Скупштина општине Станари, на 

конститутивној сједници, одржаној 18.11.2016. године, 

доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о престанку мандата одборницима у Скупштини 

општине Станари у мандатном сазиву 2015-2016. 

године

Члан 1.

Констатује се престанак мандата одборницима 

у Скупштини општинe Станари, у мандатном сазиву 

2015-2016. године, са 31.10.2016. године, и то:

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

СРПСКОГ НАРОДА

БРОЈ:7
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САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-

СНСД-МИЛОРАД ДОДИК

1. Остоја Стевановић,

2. Дамир Керић,

3. Дуња Јеринић,

4. Војин Ђукић,

5. Владо Цвијановић,

6. Небојша Богдановић

СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

1. Жељко Бајић,

2. Синиша Брковић,

3. Миланка Кесер,

4. Дијана Бајић-Билановић,

5. Миленко Петковић.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА

1. Душанка Митровић-Лепир,

2. Миланко Радић.

ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ

1. Бошко Прелић

ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА

1. Драгомир Видовић.

Члан 2.

Престанком мандата скупштинском сазиву, у 

мандатном периоду 2015-2016. (односно одборницима 

овог сазива), престаје мандат свих сталних радних 

тијела Скупштине општине Станари, у мандатном 

периоду 2015-2016. године.

Члан 3.

Ово Рјешење објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Станари“.

О б р а з л о ж е њ е:

� Чланом 1.3. а) став 2. Изборног закона БиХ, 

регулисано је да мандат чланова представничких 

тијела, изабраних на редовним изборима, траје четири 

године и тече од дана објављивања резултата избора у 

„Службеном гласнику БиХ“.
� Верфикациона комисија је, на 01. сједници, 

одржаној 18.11.2016. године, констатовала, на основу 

увида у „Службени гласник БиХ“, број: 16/15, од 

23.02.2015. године и увидом у Одлуку Централне 

изборне комисије БиХ о потврђивању и објављивању 

резултата локалних избора, објављеној у „Службеном 

гласнику БиХ“, број: 82/16 и Извјештаја Општинске 

изборне комисије Станари, те достављених увјерења о 

додјели мандата, да је одборницима, мандатног сазива 

2015-2016. године престао мандат, дана 31.10.2016. 

године.  
Чланом 42. Пословника о раду Скупштине 

општине Станари прописано је да мандат радних 

тијела траје колико и мандат Скупштине општине. У 

складу са напријед наведеним, Верификациона 

комисија је предложила Скупштини општине да 

рјешењем утврди престанак мандата свих сталних 

радних тијела Скупштине општине Станари, у 

мандатном периоду од 2015-2016. године

� На основу напријед наведеног, Верификациона 

комисија је предложила Скупштини општине 

доношење Рјешења, као у диспозитиву.

� Скупштина општине је, на конститутивној 

сједници, одржаној 18. новембра 2016. године, донијела 

Рјешење као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Ово Рјешење је 

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:01-022-140/16                                                                       

Датум: 18.11.2016. године
                                                     Предсједавајући Радног 
                                                       предсједништва СО-е 
                                                         Остоја Стевановић 

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

 На основу члана 1.3. а) став 2. 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 и 32/10), 
члана 35. Статута општине Станари („Службени 
гласник општине Станари“ број: 1/15 и 3/16) и чланова 
6. и 7. Пословника о раду Скупштине општине Станари 
(„Службени гласник општине Станари“ број: 1/15, 5/15 
и 1/16), а након разматрања извјештаја Верификационе 
комисије, Скупштина општине Станари, на 
конститутивној сједници, одржаној 18.11.2016. године, 
доноси:

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

Скупштини општине Станари у мандатном сазиву 
2016-2020. године

Члан 1.

 Верификују се мандати одборницима у 
Скупштини општини Станари, у мандатном сазиву 
2016-2020. године, и то:

САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА-
СНСД-МИЛОРАД ДОДИК
1. Остоја Стевановић,
2. Дамир Керић,
3. Здравко Јотић,
4. Владо Цвијановић,
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5. Жељка Дамјановић,
6. Гостимир Вукајловић,
7. Радојица Ћелић,
8. Недељко Ђекић,
9. Сретенка Рачић.

СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА- СДС
1. Славиша Максимовић,
2. Жељко Бајић,
3. Дијана Бајић-Билановић.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА-СП
1. Денис Стевановић,
2. Борис Шљивић.

ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ -ДНС
1. Бошко Прелић,
2. Саша Дјукић.

ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА- ПДП
1. Драгомир Видовић.

Члан 2.

 Ово Рјешење обајвиће се у „Службеном 
гласнику општине Станари“.

О б р а з л о ж е њ е:

 Чланом 1.3. а) став 2. Изборног закона БиХ, 
регулисано је да мандат чланова представничких 
тијела, изабраних на редовним изборима, траје четири 
године и тече од дана објављивања резултата избора у 
„Службеном гласнику БиХ“.
 У складу са чланом 7. Пословника о раду 
Скупштине општине Станари („Службени гласник 
општине Станари“ број: 1/15, 5/15 и 1/16), 
Верификациона комисија је, на 01. сједници, одржаној 
18.11.2016. године, на основу увида у Одлуку 
Централне изборне комисије БиХ о потврђивању и 
објављивању резултата локалних избора, објављеној у 
„Службеном гласнику БиХ“, број: 82/16 и извјештаја 
Општинске изборне комисије Станари, те достављених 
увјерења о додјели мандата, предложила Скупштини 
општине, у свом извјештају, да верификује мандате 
изабраних одборника, као у диспозитиву Рјешења.
Скупштина општине је, на конститутивној сједници, 
одржаној 18.11.2016. године, донијела Рјешење, као у 
диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку и 
против истог није дозвољена жалба, али се може 
покренути управни спор, тужбом, код Окружног суда у 
Добоју, у року од 30 дана, од дана достављања Рјешења.

Број: 01-022-141/16 
Датум:18.11.2016. године 

                                                     Предсједавајући Радног 
                                                       предсједништва СО-е 
                                                         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), члана 35. Статута 
општине Станари („Службени гласник општине 
Станари", број: 1/15 и 3/16), чланова 6. и 54. Пословника 
о раду Скупштине општине Станари („Службени 
гласник општине Станари", број: 1/15, 5/15 и 1/16), 
Скупштина општине Станари, на конститутивној 
сједници, одржаној 18.11.2016. године, доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору Комисије за избор и именовање 

Члан 1. 

У Комисију за избор и именовање Скупштине општине 
Станари, бирају се: 
1. Остоја Стевановић, предсједник, 
2. Недељко Ђекић, члан, 
3. Гостимир Вукајловић, члан, 
4. Дијана Бајић-Билановић, члан, 
5. Бошко Прелић, члан. 

Члан 2. 

 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Станари". 

Број: 01-022-142/16  
Датум: 18.11.2016. године 

                                                     Предсједавајући Радног 
                                                       предсједништва СО-е 
                                                         Остоја Стевановић
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 На основу чланова 30. и 38. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске", 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 27. став 1. 
тачка 2. Закона о статусу функционера јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске", број: 96/05 и 98/13), члана 35. Статута 
општине Станари („Службени гласник општине 
Станари" број: 1/15 и 3/16) и чланова 6. и 54. 
Пословника о раду Скупштине општине Станари 
(„Службени гласник општине Станари" број: 1/15, 5/15 
и 1/16) ,  Скупштина општине Станари,  на  
конститутивној сједници, одржаној 18.11.2016. године, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о престанку функције предсједника 

Скупштине општине Станари 

1. Остоји Стевановићу престаје функција предсједника 
Скупштине општине Станари, због истека мандата на 
који је биран. 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
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објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари". 

О б р а з л о ж е њ е: 

 Чланом 30. алинеја 19. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске", 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), прописано је да 
скупштина општине бира и разрјешава предсједника 
скупштине општине, потпредсједника скупштине 
општине, замјеника начелника општине, секретара 
скупштине општине, начелника одјељења или службе и 
чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине. 
 Чланом 27. Закона о статусу функционера 
јединица локалне самоуправе, прописано је да 
функционеру јединице локалне самоуправе функција 
престаје, између осталог, и истеком мандата на који је 
биран. 
У складу са чланом 38. Закона о локалној самоуправи, 
предсједник Скупштине општине је функционер и бира 
се на временски период трајања мандата Скупштине 
општине. 
 На основу напријед наведеног, Комисија за 
избор и именовање, на сједници, одржаној дана 
18.11.2016. године, утврдила је приједлог Рјешења, као 
у диспозитиву и предлаже Скупштини општине 
доношење истог. 
 Скупштина општине, на конститутивној 
сједници, одржаној 18.11.2016. године, донијела је 
Рјешење као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: 

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку и 
против истог није дозвољена жалба, али се може 
покренути управни спор, тужбом, код Окружног суда у 
Добоју, у року од 30 дана, од дана достављања Рјешења. 

Број: 01-022-143/16 
Датум: 18.11.2016. године 

                                                     Предсједавајући Радног 
                                                       предсједништва СО-е 
                                                         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), члана 4. Закона о 
статусу функционера јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске", број: 96/05 и 
98/13), члана 35. Статута општине Станари („Службени 
гласник општине Станари", број: 1/15 и 3/16) и чланова 
6. и 24. Пословника о раду Скупштине општине 
Станари („Службени гласник општине Станари", број: 
1/15, 5/15 и 1/16), Скупштина општине Станари, на 
конститутивној сједници, одржаној 18.11.2016. године, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору предсједника 

Скупштине општине Станари 

1. За предсједника Скупштине општине Станари, 
изабран је Остоја Стевановић. 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари". 

О б р а з л о ж е њ е: 

 Чланом 30. алинеја 19. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске", 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), прописано је да 
скупштина општине бира и разрјешава предсједника 
скупштине општине, потпредсједника скупштине 
општине, замјеника начелника општине, секретара 
скупштине општине, начелника одјељења или службе и 
чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине. 
 Чланом 4. Закона о статусу функционера 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске", број: 96/05 и 98/13), регулисано је 
да поступак избора функционера и престанак мандата 
функционера, прије истека времена на који је изабран, 
опозивом или разрјешењем, врши се у складу са 
изборним прописима, прописима који уређују систем 
локалне самоуправе, статутом јединица локалне 
самоуправе и пословником о раду скупштине јединице 
локалне самоуправе. 
 Чланом 24. Пословника о раду Скупштине 
општине Станари („Службени гласник општине 
Станари" број: 1/15, 5/15 и 1/16), прописано је да је за 
предсједника Скупштине општине изабран одборник 
који је добио натполовичну већину гласова од укупног 
броја одборника у Скупштини. 
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и 
именовање, на сједници, одржаној дана 18.11.2016. 
године, утврдила је приједлог Рјешења као у 
диспозитиву и предлаже Скупштини општини 
доношење истог. 
 Скупштина општине, на конститутивној 
сједници, одржаној 18.11.2016. године, донијела је 
Рјешење као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: 

 Ово Рјешење је 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: 01-022-144/16  
Датум: 18.11.2016. године  

                                                     Предсједавајући Радног 
                                                       предсједништва СО-е 
                                                         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), члана 27. став 1. 
тачка 2. Закона о статусу функционера јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске", број: 96/05 и 98/13), члана 35. Статута 
општине Станари („Службени гласник општине 
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Станари" број: 1/15 и 3/16) и чланова 6. и 54. 
Пословника о раду Скупштине општине Станари 
(„Службени гласник општине Станари", број: 1/15, 5/15 
и 1/16) ,  Скупштина општине Станари,  на 
конститутивној сједници, одржаној 18.11.2016. године, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о престанку функције потпредсједника 

Скупштине општине Станари 

1. Душанки Митровић-Лепир, престаје функција 
потпредсједника Скупштине општине Станари, због 
истека мандата на који је бирана. 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари". 

О б р а з л о ж е њ е: 

 Чланом 30. алинеја 19. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске", 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), прописано је да 
скупштина општине бира и разрјешава предсједника 
скупштине општине, потпредсједника скупштине 
општине, замјеника начелника општине, секретара 
скупштине општине, начелника одјељења или службе и 
чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине. 
 Чланом 27. Закона о статусу функционера 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске", број: 96/05 и 98/13), прописано је да 
функционеру јединице локалне самоуправе функција 
престаје, између осталог, и истеком мандата на који је 
биран. 
 На основу напријед наведеног, Комисија за 
избор и именовање, на сједници, одржаној дана 
18.11.2016. године, утврдила је приједлог Рјешења као у 
диспозитиву и предложила је Скупштини општини 
доношење истог. 
Скупштина општине, на конститутивној сједници, 
одржаној 18.11.2016. године, донијела је Рјешење као у 
диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: 

 Ово Рјешење је 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: 01-022-145/16 
Датум: 18.11.2016. 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), члана 4. Закона о статусу 
функционера јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске", број: 96/05 и 

98/13), члана 35. Статута општине Станари („Службени 
гласник општине Станари", број: 1/15 и 3/16) и чланова 
6. и 25. Пословника о раду Скупштине општине 
Станари („Службени гласник општине Станари", број: 
1/15, 5/15 и 1/16), Скупштина општине Станари, на 
конститутивној сједници, одржаној 18.11.2016. године, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору потпредсједника 

Скупштине општине Станари 

1. За потпредсједника Скупштине општине Станари 
изабран је Саша Дјукић. 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари". 

О б р а з л о ж е њ е: 

 Чланом 30. алинеја 19. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске", 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), прописано је да 
Скупштина општине бира и разрјешава предсједника 
скупштине општине, потпредсједника скупштине 
општине, замјеника начелника општине, секретара 
скупштине општине, начелника одјељења или службе и 
чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине. 
 Чланом 4. Закона о статусу функционера 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске", број: 96/05 и 98/13), регулисано је 
да поступак избора функционера и престанак мандата 
функционера прије истека времена на који је изабран, 
опозивом или разрјешењем, врши се у складу са 
изборним прописима, прописима који уређују систем 
локалне самоуправе, статутом јединица локалне 
самоуправе и пословником о раду скупштине јединице 
локалне самоуправе. 
 Чланом 25. Пословника о раду Скупштине 
општине Станари („Службени гласник општине 
Станари" број: 1/15, 5/15 и 1/16), прописано је да се 
кандидовање и избор потпредсједника Скупштине 
општине врши према одредбама Пословника о раду 
Скупштине општине Станари, које се односе на 
кандидовање и избор предсједника Скупштине 
општине. 
 На основу напријед наведеног, Комисија за 
избор и именовање, на сједници, одржаној дана 
18.11.2016. године, утврдила је приједлог Рјешења као у 
диспозитиву и предлаже Скупштини општине 
доношење истог. 
 Скупштина општине, на констутивној 
сједници, одржаној 18.11.2016. године, донијела је 
Рјешење као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: 

 Ово Рјешење је 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: 01-022-146/16 
Датум: 18.11.2016. 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, 118/05 и 98/13), члана 27. став 1. 
тачка 2. Закона о статусу функционера јединица 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске", број: 96/05 и 98/13), члана 35. Статута 
општине Станари („Службени гласник општине 
Станари", број: 1/15 и 3/16) и чланова 6. и 54. 
Пословника о раду Скупштине општине Станари 
(„Службени гласник општине Станари" број: 1/15, 5/15 
и 1/16) ,  Скупштина општине Станари,  на 
конститутивној сједници, одржаној 18.11.2016. године, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о престанку функције замјеника начелника 

општине Станари 

1. Саши Дјукићу престаје функција замјеника 
начелника општине Станари, због истека мандата на 
који је биран. 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари". 

О б р а з л о ж е њ е:
 
 Чланом 30. алинеја 19. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске", 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), прописано је да 
скупштина општине бира и разрјешава предсједника 
скупштине општине, потпредсједника скупштине 
општине, замјеника начелника општине, секретара 
скупштине општине, начелника одјељења или службе и 
чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине. 
 Чланом 27. Закона о статусу функционера 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске", број: 96/05 и 98/13), прописано је да 
функционеру јединице локалне самоуправе функција 
престаје, између осталог, и истеком мандата на који је 
биран. 
 На основу напријед наведеног, Комисија за 
избор и именовање, на сједници, одржаној дана 
18.11.2016. године, утврдила је приједлог Рјешења, као 
у диспозитиву и предложила је Скупштини општине 
доношење истог. 
 Скупштина општине, на конститутивној 
сједници, одржаној 18.11.2016. године, донијела је 
Рјешење као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: 

 Ово Рјешење је 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: 01-022-147/16 
Датум: 18.11.2016. 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), члана 4. Закона о 
статусу функционера јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске", број: 96/05 и 
98/13), чланова 35. и 73. Статута општине Станари 
(„Службени гласник општине Станари", број: 1/15 и 
3/16) и члана 6. Пословника о раду Скупштине општине 
Станари („Службени гласник општине Станари", број: 
1/15, 5/15 и 1/16), Скупштина општине Станари, на 
конститутивној сједници, одржаној 18.11.2016. године, 
доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору замјеника начелника општине Станари 

1. За замјеника начелника општине Станари изабран је 
Денис Стевановић. 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари". 

О б р а з л о ж е њ е: 

 Чланом 30. алинеја 19. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске", 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), прописано је да 
скупштина општине бира и разрјешава предсједника 
скупштине општине, потпредсједника скупштине 
општине, замјеника начелника општине, секретара 
скупштине општине, начелника одјељења или службе и 
чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине. 
 Чланом 4. Закона о статусу функционера 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске", број: 96/05 и 98/13), регулисано је 
да поступак избора функционера и престанак мандата 
функционера, прије истека времена на који је изабран, 
опозивом или разрјешењем, врши се у складу са 
изборним прописима, прописима који уређују систем 
локалне самоуправе, статутом јединица локалне 
самоуправе и пословником о раду скупштине јединице 
локалне самоуправе. 
 Чланом 73. став 2. Статута општине Станари 
(„Службени гласник општине Станари", број: 1/15 и 
3/16), прописано је да замјеника начелника општине 
бира скупштина општине јавним гласањем, на 
приједлог начелника општине. У складу са напријед 
наведеним одредбама, начелник општине је за 
замјеника начелника предложио Дениса Стевановића, 
испред Социјалистичке партије. 
На основу напријед наведеног, Комисија за избор и 
именовање, на сједници, одржаној дана 18.11.2016. 
године, утврдила је приједлог Рјешења као у 
диспозитиву и предложила Скупштини општини 
доношење истог. 
 Скупштина општине је, на конститутивној 
сједници, одржаној 18.11.2016. године, донијела 
Рјешење као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: 

 Ово Рјешење је коначно у управном поступку и 
против истог није дозвољена жалба, али се може 
покренути управни спор, тужбом, код Окружног суда у 
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Добоју, у року 30 дана, од дана достављања Рјешења. 

Број: 01-022-148/16  
Датум: 18.11.2016. 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) и чланова 35. и 51. 
Статута општине Станари („Службени гласник 
општине Станари", број: 1/15 и 3/16), Скупштина 
општине Станари, на конститутивној сједници, 
одржаној 18.11.2016. године, доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности секретара 

Скупштине општине Станари 

1. Милена Панић разрјешава се дужности вршиоца 
дужности секретара Скупштине општине, због истека 
мандата на који је бирана. 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари". 

О б р а з л о ж е њ е: 

 Чланом 30. алинеја 19. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске", 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), прописано је да 
скупштина општине бира и разрјешава предсједника 
скупштине општине, потпредсједника скупштине 
општине, замјеника начелника општине, секретара 
скупштине општине, начелника одјељења или службе и 
чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине. 
 Чланом 51. Статута општине Станари 
(„Службени гласник општине Станари", број: 1/15 и 
3/16), прописано је да мандат секретара Скупштина 
општине траје док траје мандат сазива скупштине која 
га је изабрала. 
 На основу напријед наведеног, Комисија за 
избор и именовање, на сједници, одржаној дана 
18.11.2016. године, утврдила је приједлог Рјешења као у 
диспозитиву и предложила је Скупштини општини 
доношење истог. 
 Скупштина општине, на конститутивној 
сједници, одржаној 18.11.2016. године, донијела је 
Рјешење као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: 

 Ово Рјешење је 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: 01-022-149/16  
Датум: 18.11.2016. 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) и чланова 35. и 49. 
Статута општине Станари („Службени гласник 
општине Станари", број: 1/15 и 3/16), Скупштина 
општине Станари, на конститутивној сједници, 
одржаној 18.11.2016. године, доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности секретара 

Скупштине општине Станари 

1. Дијана Смиљанић Ђекић, дипломирани правник, 
именује се за вршиоца дужности секретара Скупштине 
општине. 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари". 

О б р а з л о ж е њ е: 

 Чланом 30. алинеја 19. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске", 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), прописано је да 
скупштина општине бира и разрјешава предсједника 
скупштине општине, потпредсједника скупштине 
општине, замјеника начелника општине, секретара 
скупштине општине, начелника одјељења или службе и 
чланове сталних и повремених радних тијела 
скупштине. 
 Чланом 49. Статута општине Станари 
(„Службени гласник општине Станари", број: 1/15 и 
3/16), прописано је да Скупштина општине именује 
секретара Скупштине општине. 
 На основу напријед наведеног, Комисија за 
избор и именовање, на сједници, одржаној дана 
18.11.2016. године, утврдила је приједлог Рјешења као у 
диспозитиву и предложила је Скупштини општине 
доношење истог. 
 Скупштина општине, на конститутивној 
сједници, одржаној 18.11.2016. године, донијела је 
Рјешење као у диспозитиву. 

ПРАВНА ПОУКА: 

 Ово Рјешење је 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: 01-022-150/16  
Датум: 18.11.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                   Остоја Стевановић
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Страна 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

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), члана 35. Статута 
општине Станари („Службени гласник општине 
Станари" број: 1/15 и 3/16) и чланова 6. и 59. 
Пословника о раду Скупштине општине Станари 
(„Службени гласник општине Станари", број: 1/15, 5/15 
и  1 / 1 6 ) ,  С ку п ш т и н а  о п ш т и н е  Ст а н а р и ,  н а 
конститутивној сједници, одржаној 18.11.2016. године,
 доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору Комисије за Статут и прописе 

Члан 1. 

У Комисију за Статут и прописе Скупштине општине 
Станари, бирају се: 
1. Жељка Дамјановић, предсједник, 
2. Жељко Бајић, члан, 
3. Борис Шљивић, члан, 
4. Дијана Смиљанић Ђекић, члан, 
5. Мирко Кајганић, члан. 

Члан 2. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном гласнику општине Станари".
 
Број: 01-022-151/16 
Датум: 18.11.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                   Остоја Стевановић

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 
 На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б) 
Закона о буџетском систему РС („Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14), члана 43. Закона о локалној 
самоуправи РС („Службени гласник РС", број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута општине 
Станари („Службени гласник општине Станари", број: 
1/15), начелник општине, доноси: 

О Д Л У К У 
о додјели средстава за потребе Општинске борачке 

организације Станари 

Члан 1. 

 Додјељују се средства Општинској борачкој 
организацији у Станарима, у износу од 1.400,00 KM, а 
на основу Захтјева, број: 06/1-56-48/16, од 29.08.2016. 
године. 

Члан 2. 

 Средства ће бити исплаћена са потрошачке 
јединице 0138150, Одјељење за привреду, друштвене 

дјелатности и локални економски развој, економски код 
415 210:  „Финансирање Општинске борачке 
организације". 

Члан 3. 

 Средства ће бити исплаћена на жиро рачун 
Општинске борачке организације Станари, број: 
5553000021587703, код Нове банке а.д. Бања Лука. 

Члан 4. 

 О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије и буџет. 

Члан 5. 

 Обавезује се Општинска борачка организација 
Станари да оправда трошење додијељених средстава 
достављањем ваљаних доказа (рачуна) на увид у 
Одјељење за финансије и буџет. 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Образложење: 

 С обзиром на расположивост средстава, на 
позицији: „Финансирање Општинске борачке орга-
низације у Станарима", одлучено је као у диспозитиву. 

Број: 02-56-48-1/16 
Станари, 29.08.2016. године. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                           Душан Панић

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б) 
Закона о буџетском систему РС („Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14), члана 43. Закона о локалној 
самоуправи РС („Службени гласник РС", број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута општине 
Станари („Службени гласник општине Станари", број 
1/15), начелник општине, доноси: 

О Д Л У К У 
о додјели средстава за потребе Општинске борачке 

организације Станари 

Члан 1. 

 Додјељују се средства Општинској борачкој 
организацији у Станарима, у износу од 2.500,00 KM, а 
на основу Захтјева, број: 06-40-56/16 од 09.09.2016. 
године. 

Члан 2. 

 Средства ће бити исплаћена са потрошачке 
јединице 0138150, Одјељење за привреду, друштвене 
дјелатности и локални економски развој, економски код 
415 210: „Финансирање Општинске борачке органи-
зације". 

Члан 3. 

 Средства ће бити исплаћена на жиро рачун 
Општинске борачке организације Станари, број: 
5553000021587703, код Нове банке а.д. Бања 
Лука. 
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Члан 4. 

 О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије и буџет. 

Члан 5. 

 Обавезује се Општинска борачка организација 
Станари да оправда трошење додијељених средстава 
достављањем ваљаних доказа (рачуна) на увид у 
Одјељење за финансије и буџет. 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Образложење: 

 С обзиром на расположивост средстава, на 
позицији: „Финансирање Општинске борачке орга-
низације у Станарима", одлучено је као у диспозитиву. 

Број: 02-40-56-1/16 
Станари, 13.09.2016. године. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б) 
Закона о буџетском систему РС („Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14), члана 43. Закона о локалној 
самоуправи РС („Службени гласник РС", број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута општине 
Станари („Службени гласник општине Станари", број: 
1/15), начелник општине, доноси: 

О Д Л У К У 
о додјели средстава за потребе Црвеног крста 

Станари 

Члан 1. 

 Д од ј е љ у ј у  с е  с р е д с т в а  О п ш т и н с ко ј 
организацији Црвеног крста у Станарима, у износу од 
12.500,00 KM, а на основу Захтјева, број: 06-40-46/16, 
од 19.08.2016. године. 

Члан 2. 

 Средства ће бити исплаћена са потрошачке 
јединице 0138150, Одјељење за привреду, друштвене 
дјелатности и локални економски развој, економски код 
415 210: „Финансирање хуманитарних организација – 
Црвени крст". 

Члан 3. 

 Средства ће бити исплаћена на жиро рачун ОО 
Црвеног крста Станари, број: 5675412700002570, код 
Сбербанк а.д. Бања Лука. 

Члан 4. 

 О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије и буџет. 

Члан 5. 

Обавезује се Општинска организација Црвеног крста 
Станари да оправда трошење додијељених средстава 
достављањем ваљаних доказа (рачуна) на увид у 
Одјељење за финансије и буџет. 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Образложење: 

 С обзиром на расположивост средстава, на 
позицији: „Финансирање хуманитарних организација – 
Црвени крст у Станарима", одлучено је као у 
диспозитиву. 

Број: 02-40-46-1/16 
Станари, 22.08.2016. године. 

Достављено: 
- OOЦК Станари,  
- Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и 
локални економски развој, 
- Одјељење за финансије и буџет 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б) 
Закона о буџетском систему РС (''Службени гласник 
РС'', број: 121/12 и 52/14) 43. Закона о локалној 
самоуправи РС (''Службени гласник РС'', број 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 62. Статута општине 
Станари (''Службени гласник општине Станари'', број 
1/15), Начелник општине доноси: 

ОДЛУКУ 
о додјели средстава за потребе Организације 
породица погинулих и заробљених бораца и 

несталих цивила општине Станари 

Члан 1. 

 Додјељују се средства Општинској борачкој 
организацији у Станарима у износу од 4.000,00 KM, а 
на основу Захтјева број 06-56-51/16 од 07.09.2016. 
године. 

Члан 2. 

 Средства ће бити исплаћена са потрошачке 
јединице 0138150 Одјељење за привреду, друштвене 
дјелатности и локални економски развој, економски код 
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415 210 финансирање организације породица погину-
лих и заробљених бораца и несталих цивила општине 
Станари 

Члан 3. 

 Средства ће бити исплаћена на жиро рачун 
Организације породица погинулих и заробљених 
бораца и несталих цивила општине Станари број: 
5553000019873810 код Нове Банке ад Бања Лука. 

Члан 4. 

 О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије и буџет. 

Члан 5. 

 Обавезује се Организације породица погину-
лих и заробљених бораца и несталих цивила општине 
Станари да оправда трошење додјељених средстава 
достављањем ваљаних доказа (рачуна) на увид у 
Одјељење за финансије и буџет. 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Образложење: 

 Обзиром на расположивост средстава, на по-
зицији Финансирање организације породица поги-
нулих и заробљених бораца и несталих цивила општине 
Станари, одлучено је као у диспозитиву. 

Број: 02-56-51-1/16 
Станари, 08.09.2016. године. 

Достављено: 
- именованом, 
- Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и 
локални економски развој, 
- Одјељење за финансије и буџет 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-66-26-1/16 
Датум: 19.08.2016.године 

 На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи РС („Службени гласник РС", број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 62. Статута општине 
Станари („Службени гласник општине Станари", број: 
1/15), начелник општине, доноси: 

О Д Л У К У 
о додјели буџетских средстава за потребе Теквондо 

клуба „Рудар" Станари 

Члан 1. 

Додјељују се буџетска средства Теквондо клубу „Рудар" 
Станари за куповину спортске опреме за такмичење, у 
износу од 1.000,00 КМ, а на основу Захтјева, број: 02-
66-5/16, од 17.03.2016. године. 

Члан 2. 

 Наведена средства биће извршена са потро-
шачке јединице 0138150, Одјељење за привреду, 
друштвене дјелатности и локални економски развој, са 
позиције 415 200: „Текући грантови спортским и 
омладинским организацијама и удружењима". 

Члан 3. 

 Средства ће бити исплаћена на жиро рачун 
Теквондо клуба „Рудар" Станари, број: 562-005-
81311020-74, код НЛБ Развојне банке. 

Члан 4. 

 О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије и буџет. 

Члан 5. 

 Обавезује се Теквондо клуб „Рудар" Станари да 
оправда трошење додијељених средстава достављањем 
ваљаних доказа (рачуна) на увид у Одјељење за 
финансије и буџет. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
Достављено: 
- Теквондо клуб „Рудар" Станари, 
- Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и 
локални економски развој, 
- а/а. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б) 
Закона о буџетском систему РС („Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14), члана 43. Закона о локалној 
самоуправи РС („Службени гласник РС", број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута општине 
Станари („Службени гласник општине Станари", број: 
1/15), начелник општине, доноси: 

О Д Л У К У 
о додјели средстава за потребе Клуба добојских 

мажореткиња - секција Станари 

Члан 1. 

 Додјељују се средства Клубу добојских 
мажореткиња - секција Станари у износу од 1.500,00 
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KM, а на основу Захтјева, број: 06/1-63-5/16, од 
11.08.2016. године. 

Члан 2. 

 Средства ће бити исплаћена са потрошачке 
јединице 0138150, Одјељење за привреду, друштвене 
дјелатности и локални економски развој, економски код 
415 210: „Финансирање културно-умјетничких 
друштава и других организација у области културе". 

Члан 3. 

 Средства ће бити исплаћена на жиро рачун 
Клуба добојских мажореткиња - секција Станари, број: 
5550080054300420, код Нове банке а.д. Бања Лука. 

Члан 4. 

 О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије и буџет. 

Члан 5. 

 Обавезује се Клуб добојских мажореткиња - 
секција Станари да оправда трошење додијељених 
средстава достављањем ваљаних доказа (рачуна) на 
увид у Одјељење за финансије и буџет. 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Образложење: 
 С обзиром на расположивост средстава, на 
позицији Финансирање културно-умјетничких дру-
штава и других организација у области културе, 
одлучено је као у диспозитиву. 

Број: 02-63-5-1/16 
Станари, 19.08.2016. године. 

Достављено: 
- Клуб мажореткиња Станари, 
- Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и лока-
лни економски развој, 
- Одјељење за финансије и буџет 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б) 
Закона о буџетском систему РС („Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14), члана 43. Закона о локалној 
самоуправи РС („Службени гласник РС", број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута општине 
Станари („Службени гласник општине Станари", број: 
1/15), начелник општине, доноси: 

О Д Л У К У 
о додјели средстава за потребе Удружења 

пољопривредних произвођача „Пољопривредник" 
Станари 

Члан 1. 

Додјељују се средства Удружењу пољопривредних 
произвођача „Пољопривредник" у Станарима, у износу 
од 3.000,00 KM, а на основу Захтјева, број: 06-40-44/16, 
од 12.08.2016. године. 

Члан 2. 

 Средства ће бити исплаћена са потрошачке 
јединице 0138150, Одјељење за привреду, друштвене 
дјелатности и локални економски развој, економски код 
415 200: „Финансирање Удружења пољопривредника 
„Пољопривредник". 

Члан 3. 

 Средства ће бити исплаћена на жиро рачун 
Удружењу пољопривредних произвођача „Пољопри-
вредник" у Станарима, број: 5553000023048232, код 
Нове банке а.д. Бања Лука. 

Члан 4. 

О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење за 
финансије и буџет. 

Члан 5. 

 Обавезује се Удружење пољопривредних 
произвођача „Пољопривредник" у Станарима да 
оправда трошење додијељених средстава достављањем 
ваљаних доказа (рачуна) на увид у Одјељење за 
финансије и буџет. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
 
Образложење: 
С обзиром на расположивост средстава, на позицији: 
„Финансирање  удружења  пољопривредника 
„Пољопривредник", одлучено је као у диспозитиву. 

Број: 02-40-44-1/16 
Станари, 18.08.2016. године 

Достављено: 
- УПП Пољопривредник Станари, 
- Одјељење за привреду, 
друштвене дјелатности и локални економски развој, 
- Одјељење за финансије и буџет 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б) 
Закона о буџетском систему РС („Службени гласник 
РС", број: 121/12 и 52/14), члана 43. Закона о локалној 
самоуправи РС („Службени гласник РС", број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута општине 
Станари („Службени гласник општине Станари", број: 
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1/15), начелник општине, доноси: 

О Д Л У К У 
о додјели средстава за потребе Ловачког удружења 

„Срндаћ" Станари 

Члан 1. 

 Додјељују се средства Ловачком удружењу 
„Срндаћ" Станари, у износу од 5.000,00 KM, а на 
основу Захтјева, број: 06/1-40-51/16, од 30.08.2016. 
године. 

Члан 2.
 
 Средства ће бити исплаћена са потрошачке 
јединице 0138150 Одјељење за привреду, друштвене 
дјелатности и локални економски развој, економски код 
415 210: „Финансирање невладиних организација". 

Члан 3. 

 Средства ће бити исплаћена на жиро рачун 
Ловачког удружења „Срндаћ"  Станари ,  број: 
5553000021635718, код Нове банке а.д. Бања Лука. 

Члан 4. 

 О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије и буџет. 

Члан 5. 

 Обавезује се Ловачко удружење „Срндаћ" 
Станари да оправда трошење додијељених средстава 
достављањем ваљаних доказа (рачуна) на увид у 
Одјељење за финансије и буџет. 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Образложење: 

Обзиром на расположивост средстава, на позицији 
Финансирање невладиних организација, одлучено је 
као у диспозитиву. 

Број: 02-40-51-1/16 
Станари, 01.09.2016. године. 
Достављено: 
- ЛУ „Срндаћ" Станари, 
- Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и 
локални економски развој, 
- Одјељење за финансије и буџет 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-66-30-1/16 
Датум: 19.08.2016. године 

 На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи РС („Службени гласник РС", број 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута општине 
Станари („Службени гласник општине Станари", број: 
1/15), начелник општине, доноси: 

О Д Л У К У 
о додјели буџетских средстава за потребе ТКД клуб 

„Добој" Добој 

Члан 1. 

 Додјељују се буџетска средства ТКД „Добој" 
Добој за организовање прославе поводом 20 година 
постојања клуба и организовања међународног 
такмичења под називом „10th Doboj open champi-
onship", у износу од 2.000,00 КМ, а на основу Захтјева, 
број: 06/1-66-30/16, од 12.08.2016. године. 

Члан 2. 

 Наведена средства  биће извршена са 
потрошачке јединице 0138150 Одјељење за привреду, 
друштвене дјелатности и локални економски развој, са 
позиције 415 200: „Текући грантови спортским и 
омладинским организацијама и удружењима". 

Члан 3. 

 Средства ће бити исплаћена на жиро рачун 
Клуба ''Добој'' Добој, број: 562-005-00000611-66, код 
НЛБ Развојна банке. 

Члан 4. 

 О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије и буџет. 

Члан 5. 

 Обавезује се ТКД клуб „Добој" Добој да опра-
вда трошење додјељених средстава достављањем 
ваљаних доказа (рачуна) на увид у Одјељење за 
финансије и буџет. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
Достављено: 
- ТКД клуб ''Добој'' Добој,  
- Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и лока-
лни економски развој, 
- а/а. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 Број: 02-152-13-1/16 
Датум: 15.08.2016. године 

 На основу члана 43. Закона о локалној само-
управи РС („Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и члана 62. Статута општине Станари 
(„Службени гласник општине Станари", број: 1/15), 
начелник општине, доноси: 

О Д Л У К У 
о додјели буџетских средстава за потребе ТКД 

клуба „Слога" Добој 

Члан 1. 

 Додјељују се буџетска средства ТКД ''СЛОГА" 
Добој за организовање семинара „Технички семинар 
ИТФ теквондоа тема семинар самоодбране", у износу 
од 4.500,00 КМ, а на основу Захтјева, број: 02-152-
13/16, од 12.08.2016. године. 

Члан 2. 

 Наведена средства биће извршена са потро-
шачке јединице 0138150 Одјељење за привреду, 
друштвене дјелатности и локални економски развој, са 
позиције 415 200: „ Текући грантови спортским и 
омладинским организацијама и удружењима". 

Члан 3. 

 Средства ће бити исплаћена на жиро рачун 
Клуба „Слога" Добој, број: 555-30000-268-397-68, код 
Нове банке а.д. Бања Лука. 

Члан 4. 

 О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије и буџет. 

Члан 5. 

 Обавезује се ТКД клуб „Слога" Добој да опра-
вда трошење додијељених средстава достављањем 
ваљаних доказа (рачуна) на увид у Одјељење за фина-
нсије и буџет. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
 
Достављено: 
- ТКД „Слога" Добој, 
- Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и 
локални економски развој, 
- а/а. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-66-33-1/16 
Датум: 25.08.2016. године 

 На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи РС („Службени гласник РС", број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута општине 
Станари („Службени гласник општине Станари", број: 
1/15), начелник општине, доноси: 

О Д Л У К У 
о додјели буџетских средстава за потребе Клуба 

борилачких спортова „Рудар" Станари
 

Члан 1. 

 Додјељују се буџетска средства Клубу борила-
чких спортова „Рудар" Станари у сврху финансијске 
помоћи за реализацију програма рада и календара 
активности у износу од 4.000,00 КМ, а на основу 
Захтјева, број: 06/1-66-33/16, од 24.08.2016. године.
 

Члан 2. 

 Наведена средства биће извршена са потро-
шачке јединице 0138150 Одјељење за привреду, дру-
штвене дјелатности и локални економски развој, са 
позиције 415 200: „ Текући грантови спортским и 
омладинским организацијама и удружењима".
 

Члан 3. 

 Средства ће бити исплаћена на жиро рачун 
Клуба борилачких спортова „Рудар" Станари, број: 555-
3000010078750, код Нове банке а.д. Бања Лука. 

Члан 4. 

 О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије и буџет. 

Члан 5. 

 Обавезује се Клуб борилачких спортова „Ру-
дар" Станари да оправда трошење додијељених сре-
дстава достављањем ваљаних доказа (рачуна) на увид у 
Одјељење за финансије и буџет. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
Достављено: 
- КБС „Рудар" Станари,  
- Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и 
локални економски развој, 
- а/а. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-66-32-1/16 
Датум: 24.08.2016. године 

 На основу члана 43. Закона о локалној само-
управи РС („Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и члана 62. Статута општине Станари 
(„Службени гласник општине Станари", број: 1/15), 
начелник општине, доноси: 

О Д Л У К У 
о додјели буџетских средстава за потребе 

Спортског друштва „Рудар" Станари 

Члан 1. 

 Додјељују се буџетска средства Спортском 
друштву „Рудар" Станари за почетак сезоне у ПФЛ 
Добој, за такмичарску сезону 2016/17, у износу од 
5.000,00 КМ, а на основу Захтјева, број: 06/1-66-32/16, 
од 24.08.2016. године. 

Члан 2. 

 Наведена средства биће извршена са потро-
шачке јединице 0138150, Одјељење за привреду, 
друштвене дјелатности и локални економски развој, са 
позиције 415 200: „Текући грантови спортским и 
омладинским организацијама и удружењима". 

Члан 3. 

Средства ће бити исплаћена на жиро рачун Спортског 
друштва „Рудар" Станари, број: 5553000008479608, код 
Нове банке а.д. Бања Лука. 

Члан 4. 

 О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије и буџет. 

Члан 5. 

 Обавезује се Спортско друштво „Рудар" Стана-
ри да оправда трошење додијељених средстава 
достављањем ваљаних доказа (рачуна) на увид у 
Одјељење за финансије и буџет. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
Достављено: 
- СД „Рудар" Станари,  
- Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и 
локални економски развој, 
- а/а. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 На основу члана 2. став 2. Закона о заштити 
становништва од заразних болести („Службени гласник 
Републике Српске", број: 10/4), чланoва 43. и 72. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04, 118/05 и 98/13) и члана 62 Статута 
општине Станари („Службени гласник општине 
Станари", број: 1/15), начелник општине Станари, 
доноси: 

Н А Р Е Д Б У 
о спровођењу јесење фазе систематске 

дератизације на подручју општине Станари у 2016. 
години 

Члан 1. 

 У циљу спрјечавања 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 спро-
вести у периоду од 29.09. до 31.10.2016. године. 

Члан 3. 

 Обавезну систематску дератизацију спрове-
шће извођач дератизације, с којим начелник општине 
потпише уговор о пружању услуга, по препоруци 
Комисије за набавке, а по претходно прибављеним 
понудама за најповољнијег извођача. 

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 откља-
њање смећа и осталог отпада. 

Члан 5. 

Јесења систематска дератизација обухватиће:
 
1. зграде локалне управе, јавне и спортске објекти 
којима газдује општина Станари (зграда Општинске 
управе, ватрогасци, стадион, зграда „Рудничког 
ресторана"), 
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 
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 7. трговинске, угоститељске и занатске радње, произво-
дне погоне, складишта хране и пољопривредних 
производа, млинове, клаонице и друге пословне објекте
 

Члан 6. 

 Трошкови извођења систематске дератизације, 
из претходног члана Наредбе став 1. тачака 1,2,3,4 и 5. 
падају на терет издвојених средстава у буџету општине 
Станари. 
 Трошкови дератизације заједничких просто-
рија 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 обавља-
ће 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 са даном доно-
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Станари". 

Број: 02-503-1/16 
Датум: 28.09.2016. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић

 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 На основу члана 5. став 3. Закона о празницима 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске", број 43/07), члана 7. Одлуке о одређивању 
радног времена правним лицима и предузетницима, 
који обављају трговинску, занатску и услужну дје-
латност на подручју општине Станари („Службени 
гласник општине Станари", број 4/15) и члана 62. 
Статута општине Станари („Службени гласник 
општине Станари", број: 1/15 и 3/16), начелник 
општине Станари, донио је: 

Н А Р Е Д Б У 
о одређивању радног времена на дан празника 

Републике Српске- Дан успоставе Општег 
оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини 

– 21. новембар 

Члан 1. 

 На дан републичког празника-Дан успоставе 
Општег оквирног споразума за мир у Босни и 
Херцеговини – 21. новембар 2016. године, ради 
задовољења неопходних потреба грађана, дужни су да 
раде: 
- привредни и други субјекти, којима је другим 
законским прописима изричито дозвољено да раде, 
- предузећа која обављају пекарску дјелатност, у 
времену од 00:00 до 24:00 часа, 
- сви привредни и други субјекти на подручју општине 
Станари, у времену од 07:00 до 15:00 часова. 

Члан 2. 

Угоститељски објекти могу да раде у складу са Одлуком 
о одређивању радног времена угоститељских објеката 
на подручју општине Станари („Службени гласник 
општине Станари", број 3/15). 

Члан 3. 

 У случају поступања супротно одредбама ове 
Наредбе, примјењиваће се одредбе о прописаним 
прекршајима и санкцијама за учињени прекршај, из 
Закона о празницима и Одлуке о одређивању радног 
времена правним лицима и предузетницима који оба-
вљају трговинску, занатску и услужну дјелатност на 
подручју општине Станари. 

Члан 4. 

 Ова Наредба објавиће се у „Службеном гласни-
ку општине Станари", на интернет страници општине 
Станари и на огласној табли Општинске управе 
Станари. 

Број: 02-121-1/16  
Датум: 14.11.2016. године  

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору Верификационе комисије стр. 1

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о престанку мандата одборницима у 
Скупштини општине Станари у мандатном 
сазиву 2015-2016. године стр. 1

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о верификацији мандата одборницима у 
Скупштини општине Станари у 
мандатном сазиву 2016-2020. године стр. 2

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору Комисије за избор и именовање стр. 3

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о престанку функције предсједника 
Скупштине општине Станари стр. 3

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору предсједника 
Скупштине општине Станари  стр. 4

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о престанку функције потпредсједника 
Скупштине општине Станари   стр. 5

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору потпредсједника 
Скупштине општине Станари стр. 5

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о престанку функције замјеника 
начелника општине Станари  стр. 6

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору замјеника начелника 
општине Станари  стр. 6

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности 
секретара Скупштине општине Станари  стр. 7

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности секретара 
Скупштине општине Станари   стр. 7

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору Комисије за Статут 
и прописе    стр. 8

О Д Л У К У 
о додјели средстава за потребе 
Општинске борачке организације Станари     стр. 8

О Д Л У К У 
о додјели средстава за потребе 
Општинске борачке организације Станари   стр. 8

О Д Л У К У 
о додјели средстава за потребе 
Црвеног крста Станари    стр. 9

ОДЛУКУ 
о додјели средстава за потребе Организације 
породица погинулих и заробљених бораца и 
несталих цивила општине Станари стр. 9

О Д Л У К У 
о додјели буџетских средстава за потребе 
Теквондо клуба „Рудар" Станари  стр. 10

О Д Л У К У 
о додјели средстава за потребе Клуба 
добојских мажореткиња - секција Станари стр. 10

О Д Л У К У 
о додјели средстава за потребе Удружења 
пољопривредних произвођача 
„Пољопривредник" Станари  стр. 11

О Д Л У К У 
о додјели средстава за потребе Ловачког 
удружења „Срндаћ" Станари  стр. 12

О Д Л У К У 
о додјели буџетских средстава за потребе 
ТКД клуб „Добој" Добој стр. 12

О Д Л У К У 
о додјели буџетских средстава за потребе 
ТКД клуба „Слога" Добој стр. 13

О Д Л У К У 
о додјели буџетских средстава за потребе Клуба 
борилачких спортова „Рудар" Станари
 

стр. 13

О Д Л У К У 
о додјели буџетских средстава за потребе
Спортског друштва „Рудар" Станари стр. 14

Н А Р Е Д Б У 
о спровођењу јесење фазе систематске дератизације 
на подручју општине Станари у 
2016. години стр. 14

Н А Р Е Д Б У 
о одређивању радног времена на дан празника 
Републике Српске- Дан успоставе Општег 
оквирног споразума за мир у Босни 
и Херцеговини – 21. новембар  стр. 14

З А К Љ У Ч А К стр. 1


