
 

   

 

 

 

 
 

Станарибб, 74208 Станари; ЈИБ:4404086490003; e-mail:sto.stanari@gmail.com; тел: 053/290-742 

 

 

На основу члана 21. Одлуке о оснивању Јавне установе ,,Спортско-туристичка организација 

општине Станари“, (Сл. Гласник општине Станари бр.7/15;4/16) и чланова 23. и 35. Статута 

ЈУ,,Спортско-туристичка организација општине Станари“, Управни одбор Јавне установе 

,,Спортско-туристичка организација општине Станари“, доноси: 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ  
ЈУ „СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ СТАНАРИ“ ЗА 2017. ГОДИНУ. 

 

 

 

УВОД: 

 

Оснивач установе: Скупштина општине Станари, 

 

Сједиште установе: Станари бб, 74208 Станари, 

 

Правна регулатива:Јавна установа ,,СТООС“, основана је на основу: 

 

-Одлуке о оснивању Јaвне установе ,,Спортско-туристичка организација општине Станари“  

број:01-022-1474/15 од 09.10.2015. године, 

-Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Јавне установе ,,Спортско-туристичка  

организација општине Станари“ број: 01-022-101/16 од 14.06.2016. године,  

-Сагласности Министарства трговине и туризма Републике Српске, број: 14.07-2806/16 од  

   12.07.2016. године и  

-Сагласности Министарства породице, омладине и спорта Републике Српске, број 20.07/052- 

  4701-1/16 од 17.08.2016. године. 

 

Упис Јавне установе ,,Спортско-туристичка организација општине Станари“, у регистар 

пословних субјеката извршен је код Окружног привредног суда у Добоју, Рјешењем о 

регистрацији број: 60-0-Рег-16-000 728, од 13.09.2016. године. 

 

Управни одбор:Управни одбор Јавне установе ,,Спортско-туристичка организација општине 

Станари“ именован је Рјешењем о именовању вршилаца дужности Управног одбора ЈУ 

,,Спортско-туристичка организација“ општине Станари, број: 01-022-111/16 од 14.06.2016. год. 

и Рјешењем о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ „СТООС“, број: 01-

020-22/17 од 17.02.2017. године, у саставу: Слободан Гостимировић, Жељко Миливојевић и 

Мирко Тодорић. 

 
1 



 

2 

 

Подручје дјеловања:  

 

Јавна установа „Спортско-туристичка организација општине Станари је у 2017. години 

своје активности усмјерила на статутом предвиђене обавезе. Радили смо на изградњи и 

уређењу спортске и туристичке инфраструктуре, стварању већих могућности за спортисте и 

рекреативце. Промовисали смо спорт и подизали свијест о значају спорта за развој дјеце и 

младих, кроз манифестације и едукацију. Вршили смо промоцију општине Станари и њених 

природних богатстава учешћем на скуповима и конференцијама у области туризма. 

Организовањем манифестација промовисана је и домаћа радиност, пољопривредни 

произвођачи и угоститељи из општине Станари. Остварили смо сарадњу са удружењима, 

јавним установама, невладиним организацијама са подручја наше општине а и шире. Тиме смо 

изградили препознатљив наступ у презентовању општине и свих њених организација и 

спортских клубова који дјелују на подручју општине Станари. 

 

Дјелатност: 

 

Дјелатност Спортско- туристичке организације првенствено подразумијева остваривање 

јавног интереса у области туризма и спорта у складу са Законом о туризму и Законом о спорту: 

- промоција туризма и спорта општине Станари, 

- организовање манифестација које би унаприједиле развој туризма и спорта, 

- сарадња и координацијаса привредним субјектима који обављају туристичку дјелатност или 

 дјелатност која је повезана са промовисањем и развојем спорта, ради заједничке промоције  

туризма и спорта у оквиру стратегије развоја општине Станари, 

- подстицај за развој туризма и спорта на подручју општине Станари, 

-израда програма и планова промоције туризма у складу са стратегијом промоције туризма и 

 програмских активности Туристичке организације Републике Српске, 

-сарадња са удружењима, невладиним организацијама из области туризма и спортским 

 колективима са подручја општине Станари, 

-сарадња са другим туристичким организацијама у Републици Српској. 

 

Квалификациона структура и број запослених радника по системаизацији Јавне установе 

„Спортско-туристичка организација општине Станари“: 

 

Р 

бр. 

Позиција стручна 

спрема 

пол старост извршилаца 

1 в.д. директора ВСС М 27 1 

2 помоћник директора ВСС М 29 1 

3 технички секретар ССС М 27 1 

4 Самостални стручни 

сарадник за спорт и туризам 

ВСС М 37 1 

 Укупно     4 

 



 

3 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЗА ПЕРИОД ОД01.01.2017.-31.12.2017. 

 

 

ЈАНУАР: 

 

У јануару 2017. године прибављена је електро-енергетска сагласност од стране 

Електропривреде Републике Српске, ЗП Електро Добој, како би Јавна установа Спортско-

туристичка организација општине Станари добила лични прикључак на електро мрежу. 

Такође,20.01.2017. године потписан је уговор о прикључењу на електродистрибутивну мрежу. 

Покренута је иницијатива за измјену Статута ЈУ „Спортско-туристичка организација општине 

Станари“, да би се Статутом дефинисао лого Јавне установе и прецизан изглед печата и 

штамбиља. 

 

ФЕБРУАР: 

 

 Након добијања сагласности Начелника општине за измјене Статута ЈУ „СТООС“, 

одржана је 4. сједница Управног одбора на којој је усвојена Одлука о измјени и допуни 

Статута ЈУ „СТООС“ и остали акти неопходни за функционисање Јавне установе. 

 02.02.2017. године Јавна установа „Спортско-туристичка организација општине 

Станари“ доноси Одлуку о формирању регистра спортских субјеката на подручју општине 

Станари, према Програму рада Јавне установе „СТООС“ за 2017. годину. Од доношења ове 

Одлуке спортски субјекти су почели да се уписују у регистар и до данас је уписано 5 клубова. 

Према допису Министарства трговине и туризма Републике Српске, Јавна установа 

обратила се Одјељењу за привреду, друштвене дјелатности и локални економски развој 

захтјевом за одређивање висине боравишне таксе и рачуна посебних намјена. 

Рјешењем в.д.директора у фебруару 2017. именована је Комисија за спровођење 

процедуре јавних набавки, које је сачињена од запослених у Јавној установи, а на основу члана 

13. Закона о јавним набавкама БиХ. 

 

 

МАРТ: 

 

 У марту су одрађене техничко-административне активности неопходне за 

функционисање установе у складу са позитивним законским прописима. Предложен је 

извјештај о раду Јавне установе за период од оснивања до 31.12.2016. године, усвојен је План 

јавних набавки за 2017. годину и започете су активноси на креирању функционалног веб сајта. 

 Поводом Свјетског дана вода организована је радна акција у сарадњи са СРД „Шкобаљ“ 

и ЈКП Екосфера којом је преко 60 учесника очистило десну обалу Укрине у мјесту Брестово. 

Тиме се указало на еколошку свијест грађана, позитиван примјер другима али и промоцију 

спортског риболова. Након акције уприличено је дружење и ручак на који су позвани 

функционери општине Станари и представници риболовачких удружења из регије.  

 Поступајући према захтјеву одобрена је скромна финансијска помоћ, за учешће на 

„Лагуна полумаратону 2017.“ у Поречу, такмичара из Станара Ведрана Максимовића, који је 

на поменутој утрци остварио 31. вријеме у мушкој конкуренцији. 
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27.03.2017. Радна акција поводом Свјетског дана вода 

 

АПРИЛ: 

 

 У априлу 2017. Јавна установа „Спортско-туристичка организација општине Станари“ је 

аплицирала својим пројектом на јавни конкурс Министарства трговине и туризма Републике 

Српске за пројекте у области туризма. На жалост јавни конкурс није подржавао пројекте на 

изградњи туристичке инфра и супраструктуре, већ првенствено штампање, издавање и 

публиковање пропагандних материјала. Започети су припремни разговори са представницима 

ЈУ ОШ „Десанка Максимовић“ Станари, око изградње спортско-рекреативног терена у 

дворишту основне школе. 

 Поводом Међународног дана спорта, представници ЈУ „Спортско-туристичка 

организација општине Станари“ у сарадњи са ОШ „Десанка Максимовић“, ђацима су 

презентовали тему  – Спорт битан фактор у развоју дјеце и омладине -. 

 
          Презентација у ОШ „Десанка Максимовић“ Станари о значају спорта за развој дјеце 
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МАЈ: 

 

 У сарадњи са представницима мјештана у свима мјесним заједницама сачињен  је 

оквиран план одржавања свих ноћних турнира у малом фудбалу. Договорена је сарадња ЈУ 

„СТООС“ са организационим одборима, ниво учешћа и финансирња турнира од стране Јавне 

установе. Пружена је и техничка подршка у виду спортске опреме маратноцу Ведрану 

Максимовићу из Станара за учешће на „Београдском маратону 2017.“ на којем учествује преко 

600 такмичара из цијелог свијета. 

 

 

 
                           Представник општине Станари на Београдском маратону 2017. 

 

ЈУН: 

 

 Предузете су активности на изради Плана интегритета Јавне установе „Спортско-

туристичка организација општине Станари“, према препорукама Министарства правде 

Републике Српске. 22.06.2017. Именована је Радна група за израду Плана интегритета ЈУ 

„СТООС“ у саставау: Игор Бајић, Здравко Јотић, Анђелко Тадић. Усвојен је и Програм израде 

плана интегритета према упутству министарства надлежног за спровођење Стратегије борбе 

против корупције у Републици Српској од 2013-2017. године. 

 Уз одобрење Управног одбора ЈУ „Спортско-туристичка организација општине 

Станари“ промијењене су пословне просторије Јавне установе те је потписан уговор са новим 

закуподавцем. Предметни простор је површином већи а уз то и јефтинији од претходног. 

Водећи се поменутим критеријима једногласно је усвојен  приједлог да се промијене пословне 

просторије. 

 Пружена је материјална помоћ при оргганизацији 25. јубиларног  меморијалног турнира 

„Буцо и Слобо“ 2017. у Јелањској у виду наградних пехара, медаља и фудбалских лопти. У то 

име организациони одбор уручио је Захвалницу  Јавној установи „Спортско-туристичка 

организација општине Станари“. 
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ЈУЛ: 

 

 У јулу 2017. активности Јавне установе биле су усмјерене на организацију и 

финансијску помоћ у одржавању турнира у малом фудбалу. 

 По први пут у организацији ЈУ „СТООС“ одржан је  Гастро фест Станари 2017. на 

којем су учествовали локални угоститељи и удружења. Гастро фест је заинтересовао преко 150 

посјетилаца, што нам гарантује да у наредним годинама ова манифестација може стасати у 

озбиљан и препознатљив догађај који ће чинити основ за развој туристичких потенцијала у 

Станарима. 

 
Посјетиоци на Гастро фесту 2017. 

 

 Према захтјевима грђана и невладиних организација, Јавна установа „Спортско-

туристичка организација општине Станари одобрила је скромну финансијску помоћ 

Завичајном клубу „Младост“ из Брестова за изградњу спортско-рекреационог центра у 

Брестову. Такође помогли смо у организацији Избор мисс регије за мисс РС. 

 Јавна установа „СТООС“ изградила је  спортско-рекреациони терен (теретану на 

отвореном), за потребе спортиста и рекреативаца. Овај терен је инсталиран у парку Основне 

школе у Станарима и први је такав објекат на подручју општине Станари. Због изузетне 

посјећености и заинтересованости грађана Јавна установа планира да направи још неколико 

оваквих терена на општини Станари. 

 
Тренинг комплекс у Станарима 
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АВГУСТ: 

 

 Јавна установа „Спортско-туристичка организација општине Станари“, у циљу 

промоције и развоја спорта и спортских догађаја, организовала је турнир мјесних заједница у 

малом фудбалу. На турниру учешће је узело 12 мјесних заједница, а за најбоље три екипе 

обезбијеђене су награде. 

 Дана 22.08.2017. одржан је састанак Радне групе за израду Плана интегритета Јавне 

установе „Спортско-туристичка рганизација општине Станари“. На овом састанку изнесени су 

прикупљени подаци и документација, приступило се идентификацији и процјени ризика у 

циљу креирања ефикасног Плана интегритета. 

 

 

 

СЕПТЕМБАР: 

 

 У септембру 2017. према резултатима конкурса за пројекте у туризму Министарства 

трговине и туризма, Јавној установи „Спортско-туристичка организација општине Станари“, 

одобрен је пројекат „Израда пропагандног материјала“ те је потврђено суфинансирање истог. 

В.д. директора Борис Шљивић, потписао је Уговор о финансирању пројекта са Министарством 

трговине и туризма Републике Српске. 

 Набављена су и постављена три љетниковца на уређеној обали ријеке Радње у 

Станарима, тиме је завршена прва фаза уређења одмаралишта уз ријеку Радњу. Саниран је и 

кров воденице на ријеци Радњи која се налази уз сами регионални пут Р-474. 

 Према захтјеву општине Станари, израђен је и достављен финансијски план Јавне 

утанове „Спортско-туристичка организација општине Стнари за 2018. годину. 

 Пружили смо подршку и Ју-Јитсу такмичаркама Јовани Грујић и Соњи Драганић, које 

су чланице Ју-Јитсу клуба Полицајац, за одлазак на Балканско првенство које се одржавало у  

Црној Гори. На захтјев мјештана Остружње Горње, финансирали смо уређење спортског 

игралишта и израду и монтажу голова за мали фудбал у МЗ Остружња Горња. 

 

ОКТОБАР: 

 

 Активности у октобру почеле су обиљежавањем Дана туризма у организацији 

Министарства трговине и туризма РС. На свечаној конференцији у етно-селу Котроманићево у 

присуству представника туристичких организација из Републике Српске отворене су многе 

теме значајне за препознавање могућности развоја туризма на локалном нивоу. В.д. директора 

ЈУ „Спортско-туристичка организација општине Станари“ покренуо је тему приступа ЈУ 

„СТООС“ у Туристичку организацију Републике Српске. 

 У сарадњи са СРД „Шкобаљ“ Станари, одржана је прва Фишијада 2017. у Брестову на 

ријеци Укрини. Након такмичења у риболову, за све такмичаре и госте уприличен је ручак. За 

најуспјешније риболовце Јавна установа „Спортско-туристичка организација општине 

Станари“ обезбиједила је награде. 
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Додјела награда на Фишијади у Станарима- Брестово 

 

 Сачињен је детаљан план реализације пројекта „Израда пропагандног материјала“, 

према којем ће се реализовати пројекат по фазама, а у складу са уговором о финансирању 

пројекта. 

 Реализована је и службена посјета Туристичкој организацији Требиња као једној од 

најефикаснијих туристичких организација у РС. На састанку са директором ТОТ, размијењене 

су информације о функционисању јавних установа, о изворима финансирања, те о предностима 

и недостацима регија на којим туристичке организације дјелују.  

 

НОВЕМБАР: 

 

 На захтјев Скупштине општине Станари достављен је приједлог тема за Програм рада 

СО. Јавна установа предложила је двије теме које би те требале наћи на дневном реду 

Скупштине општине у 2018. години 

 Подржана је хуманитарна акција Општинске борачке организације, „КАФА ЗА 

ГЕНЕРАЛА“ којом је руководство ОБО прикупљала новчана средства за ангажовање тима 

правника који ће учествовати у одбрани генерала. 

 17.11.2017. године усвојен је План интегритета Јавне установе „Спортско-туристичка 

организација општине Станари“, чиме је наша јавна установа испунила своју обавезу према 

Министарству правде Републике Српске. 

 Ангажован је потребан кадар и интензивно се ради на реализацији пројекта „Израда 

пропагандног материјала“ према плану који је донесен у октобру 2017. године. Прикупљају се 

материјали и фотографије, врши се селекција фотографија и текстова и уређује се коначан 

изгледа материјала. Ангажована је штампарија која је дала најповољнију понуду за графичку 

обраду и штампање материјала. 
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ДЕЦЕМБАР: 

 

 Реализована је друга фаза пројекта „Израда пропагандног материјала“ који је 

суфинансирало Министарство трговине и туризма Републике Српске. Израђене су 

информативне брошуре о Станарима, разгледнице и туристичке мапе са прегледом значајних 

дешавања и локалитета на подручју општине Станари. 

 Према упутству Републичког архива РС усвојен је Правилник о канцеларијском и 

архивском пословању и  Листа категорија документарне грађе са роковима чувања. У истом 

мјесецу Управни одбор предложио је и  Програма рада Јавне установе „Спортско-туристичка 

организација општине Станари“ за 2018. годину. 

 Представници Јавне установе „Спортско-туристичка организација општине Станари“ на 

позив Министарства трговине и туризма и Туристичке организације РС узели су учешће на 

конференцији „Интегрисани туристички производ Републике Српске и актуелно законодавство 

у туризму РС“. На овој конференцији презентован је промотивни видео за регију Добој у којем 

се по први пут издвојено приказује и општина Станари. Разматране су и препреке и предности 

актуелног законодавства у туризму и могућности за отклањање тих препрека. 

 

 
Детаљ са конференције „Интегрисани туристички производ РС“ у НСРС 
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Управни одбор: 

 

Управни одбор Јавне установе Спортско-туристичка организација општине Станари је у 

периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године засједао 5(пет) пута. На сједницама УО донесени 

су сљедећи акти неопходни за функционисање установе: 

- Одлука о измјенама и допуни Статута Јавне установе ,,СТООС“; 

- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ ,,СТООС“; 

- Иницијатива за промјену пословних просторија ЈУ „СТООС“; 

- Одлука о измјенама и допунама Правилника о обрачуну плата и других личних примања  

   запослених у ЈУ ,,СТООС“; 

- Годишњи план јавних набавки ЈУ ,;СТООС“; 

- Правилник о архивском и канцеларијском пословању 

- Програм рада ЈУ ,,СТООС“ 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ: 

А / ПРИХОДИ 

Дознаке општине Станари у 2017. год 162000,00 

Приходи од властите дјелатности 122,00 

Пренесено из 2016. године 30749,81 

 

Свега приходи:...........................................................................................................................192871,81 

Б / ТЕКУЋИ РАСХОДИ 

БР Економски 

код 

ОПИС Износ у 

КМ 

01 411100 Расходи за бруто плате 87725,99 

02 411200 Бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 13686,41 

03  Расходи занакнаде члановима УО 21890,50 

04  Расходи по основу порез и доп. (нак. За инвалиде, таксе) 110,79 

05 412100 Расходи по основу закупа канцеларија и oпреме 6461,58 

06 412200 Трошкови ел. Енергије, комуналије и телекомуникације 2516,94 

07 412300 Расходи за  режијски материјал, пултови, канц намјештај. 16000,84 

08 412500 Расходи за текуће одржавање  499,87 

09 412400 Расходи за посебне намјене (уређ. спорт. терена, голови) 10288,53 

10 412600 Расходи путовања и смјештаја 1160,46 

11 412700 Расходи за стручне услуге (рачуноводство) 2400,00 

12  Расходи за стр. услуге, штампање, граф. Обрада, озвучење 2836,00 

13 412900 Остали  расходи  13687,79 

14  Расходи по основу премија осигурања 64,80 

15  Расходи по основу платног промета 704,85 

16  Расходи по основу репрезентације 28,30 

17  Расходи по основуспонз и финансирања манифестација 2635,00 

18 511300 Расходи за набавку уређаја и опреме 5491,00 

19 516100 Издаци за залихе ситног инвентара и сл. 3019,73 
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20   191209,38 

 

 

01 Бруто приходи: 192871,81 

02 Бруто расходи: 191812,47 

03 Крајње стање готовине 1059,34 

04 Плаћени рачуни из 2016. 1064,94 

05 Неплаћене обавезе из 2017. -461,85 

   

Завршни рачун саставила: Љиљана Мишић 

 

 

 

Финансијски показатељи пословања за 2018. годину добијени од овлаштене рачуноводствене 

канцеларије улазе у саствав извјештаја о раду. 

 

Овај Извјештај усвојен је на сједници Управног одбора  Јавне установе Спортско-туристичка 

организација општине Станари, дана 10.04.2018. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број:01-02/18 

Датум:10.04.2018. године       

 

 

      в.д. предсједникаУО            в.д. директора  

 ___________________________        М.П.    ___________________________ 

      Слободан Гостимировић          Борис Шљивић 

 

 

 


