
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 
 На основу члана 35. Закона о буџетском 
систему Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске", број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) 
и члана 35. Статута општине Станари („Службени 
гласник општине Станари", број: 1/15 и 3/16), 
Скупштина општине Станари, на 02. редовној 
сједници, одржаној 23.12.2016. године, доноси: 

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Плана 

буџета општине Станари за 2016. годину – 
РЕБАЛАНС II 

Члан 1. 

 Усваја се Одлука о измјенама и допунама 

Одлуке о усвајању Плана буџета општине Станари за 
2016. годину – Ребаланс II, у износу од 7.020.321,00 КМ 
(конвертибилних марака). 

Члан 2. 

 Саставни дио ове Одлуке је табеларни преглед 
Ребалансa II буџета општине Станари за 2016. годину. 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Станари" 
Број: 01-022-186/16 
Датум: 23.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                Остоја Стевановић 

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

СРПСКОГ НАРОДА

БРОЈ:9 28.ДЕЦЕМБАР 2016. 
ГОДИНЕ
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 РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 
 На основу члана 33. став 2. Закона о буџетском 
систему Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске", број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) 
и члана 35. Статута општине Станари („Службени 
гласник општине Станари", број: 1/15 и 3/16)), 
Скупштина општине Станари, на 02. редовној сједници, 
одржаној 23.12.2016. године, доноси: 

О Д Л У К У 
о извршењу Ребаланса II Буџета општине Станари 

за 2016. годину 

Члан 1. 

 Овом Одлуком, прописује се начин извршења 
Ребаланса II Буџета општине Станари за 2016. годину (у 
даљем тексту: Буџет). 
 Све одлуке, које се односе на Ребаланс II 
Буџета, морају бити у складу са овом Одлуком. 
 Ова Одлука се односи на буџетске кориснике, 
који се у цјелости или дјелимично финансирају из 
Буџета. 

Члан 2. 

 Средства Ребаланса II Буџета, из члана 1. ове 
Одлуке, распоређују се у укупном износу од 
7.020.321,00 КМ. 
 Сви издаци буџетских корисника морају бити 
утврђени у Ребалансу II Буџета и уравнотежени са 
средствима. 
 Сви јавни приходи, укључујући и властите 
приходе, које буџетски корисници остваре вршењем 
дјелатности (редовна, допунска и сл), су средства 
Ребаланса II Буџета, која морају бити распоређена у 
билансу Буџета и исказана по изворима из којих потичу. 

Члан 3. 

 Одјељење за финасије и буџет, контролише 
прилив и одлив новчаних средстава, према усвојеном 
Ребалансу II Буџета. 
 Одјељење за финасије и буџет ће стављати на 
располагање планирана средства Ребалансом II Буџета, 
свакодневним уносом у систем. 

Члан 4. 

 Средства и издаци, по основу капиталних 
помоћи, уплаћена на рачун посебних намјена или 
редован рачун, која нису планирана у Ребалансу II 
Буџета, трошиће се у складу са утврђеном намјеном, 
стављањем на располагање за буџетску потрошњу, када 
се укаже потреба, а биће укључена у Ребаланс II Буџета, 
путем Ребаланса II. 

Члан 5. 

 Корисници буџетских средстава дужни су да 
средства, утврђена у Ребалансу II Буџета, користе, 
руководећи се начелима рационалности и штедње.  

Члан 6. 

 Референт за спровођење поступка јавне 
набавке проводи поступак за јавну набавку и реализује 
јавну набавку, у складу са Законом о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и 
Херцеговине", број: 39/14), а реализацију уговора, по 
јавним набавкама, врше надлежна одјељења. 
 Буџетски корисници су дужни да се у поступку 
набавке роба, материјала и вршења услуга придржавају 
одредаба Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине. 

Члан 7. 

 Одјељење за финансије и буџет врши пренос 
средстава за извршење обавеза, по основу расхода 
Ребаланса II Буџета, искључиво на основу вјеродо-
стојних књиговодствених докумената. Вјеродостојни 
књиговодствени документи су: 

�     понуде, предрачуни и уговори, 

�  рачуни за набавку средстава, материјала, роба и 

услуга, 

�     грађевинске ситуације за изведене радове, 

�     обрачунске листе плата и накнада, 

�  одлуке и рјешења надлежних органа, из којих 

проистичу финансијске обавезе, 

�     остали финансијски документи. 

Члан 8. 

 Код трошења средстава текућих помоћи, 
надлежне потрошачке јединице Општинске управе су 
обавезне да Одјељењу за финансије провјере и 
резервишу средства, прије одлучивања о додјели и 
трошењу сљедећих расхода: 

�   буџетска резерва, 

�  помоћи појединцима (ПЈ Одјељење за општу управу 

заједничке, управно-правне послове и борачко-
инвалидску заштиту), 

�  помоћи удружењима грађана (ПЈ Одјељење за општу 

управу, заједничке, управно-правне послове и борачко-
инвалидску заштиту, ПЈ Одјељење за привреду, 
друштвене дјелатности и локални економски развој), 

� помоћи јавним предузећима и установама (ПЈ  

 Одјељење за привреду, друштвене дјелатности 
и локални економски развој). 

 Пренос ових средстава, врши Одјељење за 
финансије и буџет, у складу са чланом 7. ове Одлуке, а 
на основу закључка начелника општине. 
 Закључак овјерава и Одјељење за финансије и 
буџет, које у својој евиденцији чува и одређену 
документацију (захтјев корисника буџета, програм, 
пројекат, правдање додијељених средстава, записник 
комисије, и друго) и прати намјенски утрошак 
додијељених средстава. 
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 Одјељење за привреду, друштвене дјелатности 
и локални економски развој, дужно је трошити 
динамику трошења средстава, која се додијеле 
удружењима грађана. 
 Одјељење за финансије и буџет контролише 
тромјесечну динамику трошења средстава, чију 
оправданост и намјенски утрошак прате надлежна 
одјељења.  

Члан 9. 

 Корисници буџетских средстава могу стварати 
обавезе и користити средства само за намјене 
предвиђене Ребалансом Буџета и то до износа који је 
планиран, а у складу са расположивим средствима. 
 Ако нема расположивих средстава у 
одговарајућем периоду, буџетски корисник може, у 
оправданим случајевима, поднијети Одјељењу за 
финансије и буџет захтјев за ангажовање средстава 
унапријед или приједлог за реалокацију средстава, у 
оквиру своје потрошачке јединице. 
 Одјељење за финансије и буџет, доставља 
приједлог за ангажовање средстава унапријед или за 
реалокацију средстава, у оквиру или између потро-
шачких јединица начелнику општине на одобравање. 

Члан 10. 

 На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске", број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), 
начелник општине може, по приједлогу Одјељења за 
финансије и буџет, средства распоређена Буџетом, 
прерасподјељивати (реалоцирати): 

- у оквиру потрошачке јединице, до висине 50% укупне 
вриједности планираних издатака, 
- између потрошачких јединица и то до износа 5% 
укупне вриједности планираних средстава потрошачке 
јединице са које се врши реалокација. 

 Начелник је обавезан да тромјесечно извје-
штава Скупштину општине о извршеној прерасподјели 
средстава, из става 1. овог члана. 

Члан 11. 

 Кориштење средстава буџетске резерве врши 
се у складу са Законом о буџетском систему Републике 
Српске, а на основу инструкције Министарства 
финансија средства се прераспоређују на одговарајућу 
буџетску позицију са које се врши плаћање. 
 Начелник општине одлучује о кориштењу 
средстава буџетске резерве за подмирење непредви-
ђених расхода, који се појаве током буџетске године и 
недовољно планираних расхода. 
 Начелник општине обавезан је полугодишње и 
годишње извјештавати Скупштину општине о 
кориштењу средстава буџетске резерве. 

Члан 12. 

 Исплата плата и осталих личних примања 
буџетских корисника, врши се преносом са буџетског 
рачуна на текуће рачуне запослених и других корисника 

у одговарајућим банкама. 

Члан 13. 

 Обавезе, по основу издатака Ребаланса II 
Буџета, у случајевима неликвидности, извршиће се 
према сљедећим приоритетима: 
1. средства за порезе и доприносе на нето плате и остала 
лична примања, 
2. средства за социјалну заштиту и средства за нето 
плате, 
3. средства за остала лична примања, 
4. средства за обавезе према добављачима за робу, 
материјал и услуге, 
5. средства према добављачима за инвестиције и 
инвестиционо одржавање, 
6. средства за остале обавезе. 

Члан 14. 

 Начелник општине дужан је Скупштини 
општине поднијети годишњи извјештај о извршењу 
Ребаланса II Буџета, у законском року. 

Члан 15. 

 За извршење Ребаланса II Буџета, начелник 
општине одговоран је Скупштини општине. 

Члан 16. 

 За тачност финансијских извјештаја одговорни 
су начелник општине и Одјељење за буџет и финансије. 

Члан 17. 

 Контрола намјенског трошења и утрошка 
буџетских средстава, као и поступања корисника 
буџетских средстава, врши се у складу са одредбама 
Закона о буџетском систему Републике Српске. 

Члан 18. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине Ста-
нари". 

Број: 01-022-187/16 
Датум: 23.12.2016. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
                                                Остоја Стевановић 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 На основу чланова 29. и 31. Закона о буџетском 
систему Републике Српске ( „Службени гласник 
Републике Српске", број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) 
и члана 35. Статута општине Станари, („Службени 
гласник општине Станари", број: 1/15 и 3/16),  
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 Скупштина општине Станари, на 02. редовној 
сједници, одржаној 23.12.2016. године, доноси:
 

О Д Л У К У 
о усвајању Плана буџета општине Станари за 2017. 

годину 

Члан 1. 

 Усваја се План буџета општине Станари за 
2017. годину, у износу од 8.943.268,00 КМ. 

Члан 2. 

 План буџета општине Станари саставни је дио 
ове Одлуке, а чине га: општи дио, буџетски приходи и 

примици за нефинансијску имовину, буџетски расходи 
и издаци за нефинансијску имовину, рачун фина-
нсирања, функционално класификовани буџетски 
расходи и буџетски расходи и издаци по организационој 
класификацији. 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Станари". 

Број: 01-022-188/16 
Датум: 23.12.2016. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                Остоја Стевановић 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 На основу члана 33. став 2. Закона о буџетском 
систему Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске", број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) 
и члана 35. Статута општине Станари („Службени 
гласник општине Станари", број: 1/15 и 3/16), 
Скупштина општине Станари, на 02. редовној сједници, 
одржаној 23.12.2016. године, доноси: 

О Д Л У К У 
о извршењу Буџета општине Станари за 2017. 

годину 

Члан 1. 

 Овом Одлуком, прописује се начин извршења 
Буџета општине Станари за 2017. годину (у даљем 
тексту: Буџет). 
 Све одлуке, које се односе на Буџет, морају 
бити у складу са овом Одлуком. 
 Ова Одлука се односи на буџетске кориснике, 
који се у цјелости или дјелимично финансирају из 
Буџета. 

Члан 2. 

 Средства Буџета, из члана 1. ове Одлуке, 
распоређују се у укупном износу од 8.943.268,00 КМ. 
 Сви издаци буџетских корисника морају бити 
утврђени у Буџету и уравнотежени са средствима. 
 Сви јавни приходи, укључујући и властите 
приходе, које буџетски корисници остваре вршењeм 

дјелатности (редовна, допунска и сл), су средства 
Буџета, која морају бити распоређена у билансу Буџета 
и исказана по изворима из којих потичу. 

Члан 3. 

 Одјељење за финасије и буџет контролише 
прилив и одлив новчаних средстава, према усвојеном 
Буџету. 
 Одјељење за финасије и буџет ће стављати на 
располагање планирана средства Буџета, свакодневним 
уносом у систем. 

Члан 4. 

 Средства и издаци, по основу капиталних 
помоћи, уплаћена на рачун посебних намјена или 
редован рачун, која нису планирана у Буџету, трошиће 
се у складу са утврђеном намјеном, стављањем на 
располагање за буџетску потрошњу, када се укаже 
потреба, а биће укључена у Буџет, путем Ребаланса. 

Члан 5. 

 Корисници буџетских средстава дужни су да 
средства, утврђена у Буџету, користе, руководећи се 
начелима рационалности и штедње.  

Члан 6. 

 Референт за спровођење поступка јавне 
набавке проводи поступак за јавну набавку и реализује 
јавну набавку, у складу са Законом о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и 
Херцеговине", број: 39/14), а реализацију уговора, по 
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јавним набавкама, врше надлежна одјељења. 

 Буџетски корисници су дужни да се у поступку 
набавке роба, материјала и вршења услуга придржавају 
одредаба Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине. 

Члан 7. 

 Одјељење за финансије и буџет врши пренос 
средстава за извршење обавеза, по основу расхода 
Буџета, искључиво на основу вјеродостојних 
књиговодствених докумената. Вјеродостојни 
књиговодствени документи су: 

�     понуде, предрачуни и уговори, 

�  рачуни за набавку средстава, материјала, роба и 

услуга, 

�     грађевинске ситуације за изведене радове, 

�     обрачунске листе плата и накнада, 

�  одлуке и рјешења надлежних органа, из којих 

проистичу финансијске обавезе, 

�     остали финансијски документи. 

Члан 8.
 
 Код трошења средстава текућих помоћи, 
надлежне потрошачке јединице Општинске управе су 
обавезне да Одјељењу за финансије провјере и 
резервишу средства прије одлучивања о додјели и 
трошењу следећих расхода: 

�   буџетска резерва, 

�  помоћи појединцима (ПЈ Одјељење за општу управу, 

заједничке, управно-правне послове и борачко-
инвалидску заштиту, ПЈ Одјељење за привреду, 
друштвене дјелатности и локални економски развој), 

�  помоћи удружењима грађана (ПЈ Одјељење за општу 

управу, заједничке, управно-правне послове и борачко-
инвалидску заштиту, ПЈ Одјељење за привреду, 
друштвене дјелатности и локални економски развој), 

� помоћи јавним предузећима и установама (ПЈ 

Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и 
локални економски развој). 

 Пренос ових средстава врши Одјељење за 
финансије и буџет, у складу са чланом 7. ове Одлуке, а 
на основу закључка начелника општине. 
 Закључак овјерава и Одјељење за финансије и 
буџет, које у својој евиденцији, чува и одређену 
документацију (захтјев корисника буџета, програм, 
пројекат, правдање додијељених средстава, записник 
комисије и друго) и прати намјенски утрошак 
додијељених средстава. 
 Одјељење за привреду, друштвене дјелатности 
и локални економски развој дужно је трошити 
динамику трошења средстава, која се додијеле 
удружењима грађана. 
 Одјељење за финансије и буџет контролише 
тромјесечну динамику трошења средстава, чију 
оправданост и намјенски утрошак прате надлежна 

одјељења. 

Члан 9. 

 Корисници буџетских средстава могу стварати 
обавезе и користити средства само за намјене 
предвиђене Буџетом и то до износа који је планиран, а у 
складу са расположивим средствима. 
 Ако нема расположивих средстава у одгова-
рајућем периоду, буџетски корисник може, у опра-
вданим случајевима, поднијети Одјељењу за финансије 
и буџет захтјев за ангажовање средстава унапријед или 
приједлог за реалокацију средстава, у оквиру своје 
потрошачке јединице. 
 Одјељење за финансије и буџет, доставља 
приједлог за ангажовање средстава унапријед или за 
реалокацију средстава, у оквиру, или између потро-
шачких јединица, начелнику општине, на одобравање. 

Члан 10. 

 На основу члана 41. Закона о буџетском 
систему Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске", број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), 
начелник општине може, по приједлогу Одјељења за 
финансије и буџет, средства распоређена буџетом 
прерасподјељивати (реалоцирати): 
- у оквиру потрошачке јединице до висине 50% укупне 
вриједности планираних издатака, 
- између потрошачких јединица и то до износа 5% 
укупне вриједности планираних средстава потрошачке 
јединице са које се врши реалокација. 

 Начелник је обавезан да тромјесечно извје-
штава Скупштину општине о извршеној прерасподјели 
средстава, из става 1. овог члана. 

Члан 11. 

 Кориштење средстава буџетске резерве врши 
се у складу са Законом о буџетском систему Републике 
Српске, а на основу инструкције Министарства 
финансија средства се прераспоређују на одговарајућу 
буџетску позицију са које се врши плаћање. 
 Начелник општине одлучује о кориштењу 
средстава буџетске резерве за подмирење непредви-
ђених расхода који се појаве током буџетске године и 
недовољно планираних расхода. 
 Начелник општине обавезан је полугодишње и 
годишње извјештавати Скупштину општине о 
кориштењу средстава буџетске резерве. 

Члан 12. 

 Исплата плата и осталих личних примања 
буџетских корисника врши се преносом са буџетског 
рачуна на текуће рачуне запослених и других корисника 
у одговарајућим банкама. 

Члан 13. 

 Обавезе, по основу издатака Буџета, у 
случајевима неликвидности, извршиће се према 
сљедећим приоритетима: 
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1. средства за порезе и доприносе на нето плате и остала 
лична примања, 
2. средства за социјалну заштиту и средства за нето 
плате, 
3. средства за остала лична примања, 
4. средства за обавезе према добављачима за робу, 
материјал и услуге, 
5. средства према добављачима за инвестиције и 
инвестиционо одржавање, 
6. средства за остале обавезе. 

Члан 14. 

 Начелник општине, дужан је Скупштини 
општине поднијети годишњи извјештај о извршењу 
Буџета у законском року. 

Члан 15. 

 За извршење Буџета, начелник општине 
одговоран је Скупштини општине. 

Члан 16. 

 За тачност финансијских извјештаја одговорни 
су начелник општине и Одјељење за финансије и буџет.
 

Члан 17. 

 Контрола намјенског трошења и утрошка 
буџетских средстава, као и поступања корисника 
буџетских средстава врши се у складу са одредбама 
Закона о буџетском систему Републике Српске. 

Члан 18. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Станари", а примјењиваће се од 01.01.2017. године. 

Број: 01-022-189/16 
Датум: 23.12.2016. 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 
3/16) и члана 94. Пословника о раду Скупштине 
општине Станари („Службени гласник општине 
Станари", број: 1/15, 5/15 и 1/16), Скупштина општине 
Станари, на 02. редовној сједници, одржаној 23.12.2016. 
године, доноси: 

П Р О Г Р А М Р А Д А 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СТАНАРИ ЗА 2017. 

ГОДИНУ 

I. УВОД 

 Програм рада Скупштине општине Станари за 
2017. годину је основа за благовремено планирање 
сједница Скупштине општине и њених радних тијела. 
 Општинска управа, дужна је припремити и 
доставити Скупштини на предлагање одговарајуће 
материјале, из своје надлежности и одговорнa је за 
благовремену, квалитетну и стручну припрему 
материјала, као и за законитост припремљених 
материјала. 
 Радна тијела Скупштине дужна су, свако у 
оквиру својих надлежности, одређене Пословником о 
раду Скупштине општине Станари, прије предлагања 
Скупштини, размотрити свако питање, садржано у 
Програму рада и своје приједлоге и мишљења 
доставити Скупштини општине. 
 Скупштина општине Станари ће, у свом раду, 
током 2017. године, разматрати питања предвиђена 
Програмом рада, као и сва друга питања из своје 
надлежности, према указаној потреби, на приједлог 
овлаштених предлагача и питања која покрену 
одборници или грађани, што Програм рада чини 
отвореним. 

II. САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА 

Програм рада Скупштине општине сачињен је по 
тромјесечјима 
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III. МЈЕРЕ И ЗАДАЦИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
ПРОГРАМА РАДА

 Због правовремене припреме и извршења, 
овим Програмом предвиђених материјала, обрађивачи 
скупштинских материјала, одређени за припрему, по 
овом Програму, дужни су да се придржавају одређених 
рокова.
 Обавеза свих носилаца активности и задатака, 
при реализацији овог Програма је:

 � да материјали буду стручно обрађени и 
припремљени, у довољном броју примјерака, са јасно 
назначеним и образложеним разлозима и циљевима, 
писани језички и граматички јасним ријечима, уз 
појашњење свих стручних израза,

 � да материјале претходно доставе на 
предлагање овлаштеном предлагачу, а након тога, у 
случају да то буде потребно, са извршеним исправкама, 
измјенама и допунама, најкасније десет дана прије 
предвиђеног рока, доставе материјале у електронској 
форми Стручној служби, ради благовремене доставе 
материјала за засиједање Скупштине општине Станари.
Општинска управа и друге организације, дужни су своје 
програме рада усагласити са задацима, утврђеним овим 
Програмом, а у случају немогућности остваривања 
одређених рокова, о томе писмено обавијестити 
Скупштину општине.

 Овај Програм ће се, након његовог усвајања, 
доставити свим носиоцима активности и задатака, као и 
свим другим субјектима, заинтересованим за његово 
праћење и реализацију и објавити у „Службеном 
гласнику општине Станари“.

Број: 01-022-190/16
Датум: 23.12.2016. године

 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                Остоја Стевановић

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 На основу члана 1.10. став 1. тачка 1. и члана 

13.6. став 1. 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), чланa 35. Статута 
општине Станари („Службени гласник општине 
Станари", број: 1/15 и 3/16), 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 02. редовној сједници, 
одржаној 23.12.2016. године, доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

I 

 Констатује се престанак мандата одборнику 
Радојици Ћелићу са листе политичког субјекта Савеза 
независних социјалдемократа-СНСД, у складу са 
Одлуком Централне изборне комисије БиХ о престанку 
мандата и додјели мандата сљедећем квалификованом 
кандидату, од 30.11.2016. године. 

 Верификује се мандат одборници Андреи 
Богданић, са листе политичког субјекта Савеза 
независних социјалдемократа-СНСД, а у складу са 
Одлуком Централне изборне комисије БиХ о престанку 
мандата и додјели мандата сљедећем квалификованом 
кандидату, од 30.11.2016. године. 

II 

 Ово Рјешење објавиће се у „Службеном 
гласник општине Станари". 

О б р а з л о ж е њ е: 

 Одредбама члана 1.10. став 1. тачка 1. 
Изборног закона БиХ, утврђено је да изабраном члану 
органа власти на свим нивоима престаје мандат прије 
истека времена на које је изабран даном подношења 
оставке. 
 С тим у вези, а на основу члана 13.6. став 1. 
Изборног закона БиХ, мандат се додјељује сљедећем 
кандидату. 
 У складу са чланом 7. Пословника о раду 
Скупштине општине Станари („Службени гласник 
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општине Станари", број: 1/15, 5/15 и 1/16), 
Верфикациона комисија је на сједници, одржаној 
23.12.2016. године, на основу увида у Одлуку 
Централне изборне комисије БиХ о престанку мандата 
и додјели мандата сљедећем квалификованом 
кандидату од 30.11.2016. године, предложила 
Скупштини општине у свом извјештају да донесе 
Рјешење као у диспозитиву. 

 Скупштина општине је, на 02. редовној 
сједници, одржаној 23. децембра 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: 01-022-191/16 
Датум: 23.12.2016. 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 3/16 
) и чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине 
општине („Службени гласник општине Станари", број: 
1/15, 5/15 и 1/16), а након разматрања Програма рада ЈУ 
Центар за културу општине Станари за 2017. годину, 
Скупштина општине Станари, на 02. редовној сједници, 
одржаној 23.12.2016. године, доноси: 

З А К Љ У Ч А К 

1. Прихвата се Програм рада ЈУ Центар за културу 
општине Станари за 2017. годину. 

2. Саставни дио овог Закључка је Програм рада ЈУ 
Центар за културу општине Станари за 2017. годину. 

3. Овај Закључак ће се објавити у „Службеном гласнику 
општине Станари". 

Број: 01-022-192/16  
Датум: 23.12.2016. 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 3/16 
) и чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине 
општине („Службени гласник општине Станари" број: 

1/15, 5/15 и 1/16), а након разматрања Програма рада ЈУ 
Спортско-туристичка организација општине Станари 
за 2017. годину, Скупштина општине Станари, на 02. 
редовној сједници, одржаној 23.12.2016. године, 
доноси: 

З А К Љ У Ч А К 

1. Прихвата се Програм рада ЈУ Спортско-туристичка 
организација општине Станари за 2017. годину. 

2. Саставни дио овог Закључка је Програм рада ЈУ 
Спортско-туристичка организација општине Станари 
за 2017. годину. 

3. Овај Закључак ће се објавити у „Службеном гласнику 
општине Станари". 

Број: 01-022-193/16  
Датум: 23.12.2016. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
                                               Остоја Стевановић

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 
 
 На основу члана 35. Статута општине Станари 
(„Службени гласник општине Станари" брoj: 1/15 и 3/16 
) и чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине 
општине („Службени гласник општине Станари" 
бр.1/15, 5/15 и 1/16), а након разматрања Извјештаја 
Радне групе о споразумној подјели имовине између 
Града Добоја и општине Станари, Скупштина општине 
Станари, на 02. редовној сједници, одржаној 23.12.2016. 
године, доноси: 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Извјештај Радне групе о споразумној 
подјели имовине између Града Добоја и општине 
Станари. 
2. Споразум око подјеле имовине није постигнут па се за 
рјешавање спора о подјели заједничке имовине између 
Града Добоја и општине Станари предлаже арбитража, 
у складу са Законом о оснивању општине Станари и 
Законом о територијалној организацији Републике 
Српске. 
3. Закључак ће се доставити Министарству управе и 
локалне самоуправе Републике Српске. 
4. Закључак ће се објавити у „Службеном гласнику 
општине Станари". 

Број: 01-022-194/16 
Датум: 23.12.2016. године

 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ: 
                                        Остоја Стевановић   
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 
Број: 02-81-40.3/16 
Датум: 16.12.2016. године 

 На основу члана 62. Статута општине Станари 
(„Службени гласник општине Станари", број : 1/15 и 3/15) 
и члана 5. Одлуке о оснивању Добровољне ватрогасне 
јединице Станари, број: 01-022-1478/15 („Службени 
гласник општине Станари", број: 07/15), начелник 
општине, доноси: 

О Д Л У К У 
о амблему Добровољне ватрогасне јединице Станари 

Члан 1. 

 Усваја се приједлог Комисије за избор идејног 
рјешења амблема Добровољне ватрогасне јединице 
Станари. 

Члан 2. 

Изглед амблема, састоји се из сљедећих елемената: 

 У позадини амблема налази се застава Републике 
Српске (црвено, плаво, бијело), која представља 
припадност јединице Републици Српској. У горњем дијелу 
амблема, на тамноплавој подлози, бијелом бојом, 
сразмјерно распоређеним словима, исписано је име 
општине. 

 У средини амблема (на црвеној подлози) налази 
се ватрогасни оплен, а у оплену ватрогасни шљем, на 
десној страни шљема ватрогасна сјекирица, а на лијевој 
страни пламена буктиња. Шљем, ватрогасна сјекирица и 
пламена буктиња представљају елементе ватрогаства. 
 На доњем дијелу ватрогасног оплена исписан је 
датум 09.10.2015-дан када је основана Ватрогасна 
јединица, а на врху оплена се налази амблем општине 
Станари. 
 Амблем је елипсастог облика, вањски руб, који 
служи за пришивање амблема на ватрогасну униформу, је 
тамноплаве боје и на њему је исписан назив: 
„ДОБРОВОЉНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА", бијелим 
словима, што јасно идентификује врсту Ватрогасне 
јединице. 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Станари". 
Достављено: 
- именованом, 
- а/а

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                                Душан Панић  

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 
Број: 02-014-35/16 
Датум: 19.12.2016. године 

 На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске", број: 
97/16), члана 9. Уредбе о канцеларијском пословању 
републичких органа управе („Службени гласник 
Републике Српске", број: 1/04 и 13/07), члана 21. 

Правилника о канцеларијском пословању Општинске 
управе општине Станари, број: 02-052-68/16, од 
17.06.2016. године и Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста Опшштинске управе 
општине Станари, број: 02-021-57/15, од 07.04.2015. 
године, 02-021-184/15, од 04.05.2015. године, 02-021-
2069/15, од 09.12.2015. године, 02-021-1/16, од 28.04.2016. 
године, 02-021-2/16, од 01.06.2016. године и 02-021-3/16, 
од 16.06.2016. године, начелник општине, доноси:
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о бројчаним ознакама, које ће се примјењивати у 

органима општине Станари 

 Скупштина општине Станари, начелник општине 
и Општинска управа, од дана доношења овог Рјешења, 
примјењиваће сљедеће бројчане ознаке: 
01- Акта Скупштине општине, 

01/1- Акта предсједника Скупштине општине, 
01/2-Акта подпредсједника Скупштине општине, 
02- Акта начелника општине, 

02/1- Акта замјеника начелника општине, 
03- Акта Одјељења за општу управу, заједничке, управно-
правне послове и борачко-инвалидску заштиту, 

03/1- Акта начелника Одјељења за општу управу, 
заједничке, управно-правне 
послове и борачко-инвалидску заштиту, 
03-2- Акта самосталног стручног сарадника за заједничке 
послове и информисање, 
03/3- Акта самосталног стручног сарадника за имовинско-
правне послове, 
03/4- Акта самосталног стручног сарадника за Цивилну 
заштиту, 
03/5- Акта самосталног стручног сарадника за борачко-
инвалидску заштиту, 
03/6- Акта стручног сарадника за послове матичних књига, 
03/7- Акта стручног сарадника за пријем поднесака, 
03/8- Акта стручног сарадника за протокол, 
03/9- Акта стручног сарадника за персонал и архиву, 
03/10- Акта стручног сарадника за инфо-пулт, 
03/11- Акта самосталног стручног сарадника за социјалну 
и дјечију заштиту, 2 

03/12- Акта самосталног стручног сарадника за 
финансијску документацију из 
области социјалне заштите, 
03/13- Акта старјешине Ватрогасне јединице, 
03/14- Акта техничког особља запосленог у Ватрогасној 
јединици, 
04- Акта Одјељења за привреду, друштвене дјелатности и 
локални економски развој, 

04/1- Акта начелника Одјељења за привреду, друштвене 
дјелатности и локални 
економски развој, 
04/2- Акта самосталног стручног сарадника за привреду и 
локални економски 
развој, 
04/3- Акта самосталног стручног сарадника за послове 
пољопривреде, 
водопривреде, шумарства, контролу здраве хране и 
енергетско-еколошку 
ефикасност, 
04/4- Акта самосталног стручног сарадника за развој 
малих и средњих предузећа и 
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приватсно предузетништво, 
04/5- Акта самосталног стручног сарадника за друштвене 
дјелатности у области 
јавних предузећа и установа, 
05- Акта Одјељења за стамбено-комуналне и инспекцијске 
послове, 

05/1- Акта начелника Одјељења за стамбено-комуналне и 
инспекцијске послове, 
05/2-Акта вишег стручног сарадника за комуналне 
послове, 
05/3- Акта самосталног стручног сарадника за управно-
правне и комуналне 
послове, 
05/4- Акта самосталног стручног сарадника за 
грађевинско-стамбене послове и 
путеве, 
05/5- Акта комуналног полицајца, 
05/6- Акта стручног сарадника за стамбено-комуналне 
послове и теренске увиђаје, 
05/7- Акта самосталног стручног сарадника за заштиту 
животне средине, 
06- Акта Одјељења за финансије и буџет, 

06-1- Акта наченика Одјељења за финансије и буџет, 
06/2- Акта самосталног стручног сарадника за анализу 
буџета и финансијске 
ситуације, 
06/3- Акта самосталног стручног сарадника за трезор, 
06/4- Акта самосталног стручног сарадника за јавне 
набавке, 
06/5- Акта стручног сарадника за факутире, наруџбенице и 
добављаче, 
06/6- Акта стручног сарадника-главног књиговође, 
07- Акта службе за просторно уређење, 

07/1-Акта шефа службе за просторно уређење, 
07/2- Акта самосталног стручног сарадника за Просторни 
план и уређење, 
07/3- Акта самосталног стручног сарадника за 
урбанистичке сагласности, одобрење 
за градњу и употребну дозволу, 
07/4- Акта стручног сарадника за урбанистичко-
грађевинске послове, 

08- Акта секретара Скупштине, 

09- Акта интерног ревизора. 

Даном ступања на снагу овог Рјешења престаје да важи 
Рјешење о бројчаним ознакама општине Станари, број 02-
014-84/15, од 14.04.2015. 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 дјелатност 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 предузећа, установа и других 

организација који су дужни да раде у дане празника 
Републике Српске и утврђивању дужине радног 

времена за субјекте који могу да раде у дане 
републичких празника 

Члан 1. 

 У дане републичких празника: Нова година - 01. и 
02. јануар и Дан Републике - 09. јануар 2017. године, 
привредни и други субјекти не раде, али ради задовољења 
повећаних потреба грађана, у вријеме празника, могу да раде: 
- 01. јануара 2017. године, привредни и други субјекти не раде, 
осим привредних и других субјеката којима је законским и 
другим прописима изричито дозвољено да раде 
- 02. и 09. јануара 2017. године, могу да раде: 
a) у времену од 07:00 до 15:00 часова: 
- сви привредни и други субјекти на подручју општине 
Станари; 

б) у времену од 00:00 до 24:00 часа: 
- трговински објекти типа драгстори, 
- правна лица и предузетници који обављају пекарску 
дјелатност, 
- трговински објекти на бензинским пумпама. 

Члан 2. 

 Због задовољења повећаних потреба грађана и 
пружања богатије и разноврсније угоститељско-туристичке 
понуде, у периоду од 28.12.2016. године до 15.01.2017. године, 
сви угоститељски објекти на подручју општине Станари могу 
радити дуже у односу на радно вријеме, прописано Одлуком о 
радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, 
услужним и другим објектима и дјелатностима на подручју 
општине Станари, и то: 

1. у неограниченом времену, у данима: 

- 01.01.2017. године (ноћ са 31.12.2016. године на 01.01.2017. 
године), 
- 02.01.2017. године (ноћ са 01.01.2017. године на 02.01.2017. 
године), 
- 07.01.2017.године (ноћ са 06.01.2017. године на 07.01.2017. 
године), 
- 14.01.2017. године (ноћ са 13.01.2017. године на 14.01.2017. 
године). 

2. у осталим данима наведеног периода, угоститељски објекти 
могу радити 1 (један) час дуже, у односу на радно вријеме, 
прописано Одлуком о радном времену у угоститељским, 
трговинским, занатским, услужним и другим објектима и 
дјелатностима на подручју општине Станари. 

Члан 3. 

 У случају поступања супротно одредебама ове 
Наредбе, примјењиваће се одредбе о прописаним 
прекршајима из Закона о празницима и Одлуке о одређивању 
радног времена правним лицима и предузетницима, који 
обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на 
подручју општине Станари. 

Члан 4. 

 Ова Наредба објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Станари", интренет страници општине Станари и 
огласној табли Општинске управе Станари. 

Број: 02-122-69/16 
Датум: 26.12.2016. године

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
                                                                Душан Панић  
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О Д Л У К А 
о измјенама и допунама Одлуке о усвајању 
Плана буџета општине Станари 
за 2016. годину – РЕБАЛАНС II

Буџетски приходи и примици за нефинансијску
имовину по ребалансу 2 буџета за 2016. годину
општи дио

Буџетски расходи и издаци за нефинансијску
имовину по ребалансу 2 буџета за 2016. годину

Функционална класификација расхода по 
ребалансу 2 буџета општине 
Станари за 2016. годину

Организациона класификација расхода и издатака
по ребалансу 2 буџета за 2016. годину

О Д Л У К А 
о извршењу Ребаланса II Буџета 
општине Станари за 2016. годину

О Д Л У К А 
о усвајању Плана буџета општине Станари 
за 2017. годину

Буџет општине Станари за 2017. годину 
општи дио

Буџетски приходи и примици за нефинансијску
имовину буџет општине Станари за 2017. годину
општи дио

Буџетски расходи и издаци за нефинансијску
имовину буџет општине Станари 2017. годину

Табела финансирања - буџет за 2017 годину

Функционална класификација расхода
буџет за 2017. годину

Расходи и издаци по организационој 
класификацији буџет 2017. године

О Д Л У К А 
о извршењу Буџета општине Станари 
за 2017. годину

П Р О Г Р А М   Р А Д А 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
СТАНАРИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Р Ј Е Ш Е Њ Е
престанак мандата

ЗАКЉУЧАК
Програм рада ЈУ Центар за културу општине 
Станари за 2017. годину

ЗАКЉУЧАК
Програм рада ЈУ Спортско-туристичка 
организација општине Станари за 2017. годину.

ЗАКЉУЧАК
Извјештај Радне групе о споразумној подјели 
имовине између Града Добоја
и општине Станари.

О Д Л У К А 
о амблему Добровољне ватрогасне 
јединице Станари 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о бројчаним ознакама, које ће се примјењивати 
у органима општине Станари 

Н А Р Е Д Б А 
о одређивању предузећа, установа и других 
организација који су дужни да раде у дане празника 
Републике Српске и утврђивању дужине радног
 времена за субјекте који могу да раде у дане 
републичких празника  
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