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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

са 13. редовне сједнице Скупштине општине Станари, одржане 18.04.2018. године, у сали 

Скупштине општине, са почетком у 10:00 часова 

 

Сједницом предсједава Остоја Стевановић, предсједник Скупштине општине Станари. 

ПРИСУТНИ: потпредсједник Скупштине, Саша Дјукић, в.д. секретар Скупштине, Дијана 

Смиљанић Ђекић, 14 одборника. 

ОДСУТНИ: одборница СНСД-а, Жељка Дамјановић и одборник ДНС-а, Бошко Прелић 

(оправдано одсутни). 

ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: начелник општине, Душан Панић, замјеник начелника, Денис 

Стевановић, посланик у НСРС, Горан Јеринић, представник OСЦЕ-а, Синиша Петровић, 

директори јавних установа и предузећа, представници удружења и организација, 

представници медија и остали гости. 

Предсједавајући поздравља све присутне и, на основу члана 104. Пословника о раду 

Скупштине, констатује да постоји кворум за рад Скупштине, те наглашава да ће одборник 

ПДП-а, Драгомир Видовић каснити на засиједање. Предсједавајући, за 13. редовну 

сједницу предлаже предлаже сљедећи 

  

Д н е в н и  р е д 

1. Актуелни час, 

2. Разматрање извода из Записника са 12. редовне сједнице Скупштине, 

3. Разматрање Извјештаја о раду начелника општине и раду Општинске управе 

Станари у 2017. години, 

4. Разматрање приједлога Плана капиталних улагања општине Станари за период 

2018-2020. година, 

5. Разматрање приједлога Одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде 

Регулационог плана Пословне зоне „Термоелектрана“ у Драгаловцима, 

6. Разматрање приједлога Правилника за додјелу једнократне новчане помоћи из 

буџета Општине, намијењене социјално угроженим грађанима, 

7. Разматрање Извјештаја о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 

2017. годину, 

8. Разматрање приједлога Програма заједничке комуналне потрошње за 2018. годину, 

9. Разматрање Извјештаја о раду ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари за 2017. годину, 

10. Разматрање Извјештаја о пословању ЈЗУ Дом здравља Станари за 2017. годину, 
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11. Разматрање Извјештаја о раду ЈУ Спортско-туристичкa организацијa општине 

Станари за 2017. годину, 

12. Разматрање Извјештаја о раду ЈУ Центар за културу Станари за 2017. годину, 

13. Разматрање Извјештаја о раду Општинске организације Црвеног крста Станари за 

2017. годину, 

14. Кадровска питања. 

Предсједавајући позива представника Комисије за Статут и прописе да поднесе извјештај 

о свом раду. 

Ријеч узима члан Комисије за Статут и прописе, Борис Шљивић, који поздравља све 

присутне, те наводи да је Комисија одржала састанак 17.04.2018. године, на коме је 

установљено да су сви приједлози аката, предвиђени за 13. редовну сједницу, урађени у 

складу са позитивним законским прописима.  

Предложени Дневни ред усвојен је са 14 гласова „за“. Одборник ПДП-а, Драгомир 

Видовић, није био присутан. 

 

АД-1) Актуелни час 

Предсједавајући отвара расправу. 

С обзиром да није било питања, Предсједавајући затвара Актуелни час. 

 

АД-2) Разматрање извода из Записника са 12. редовне сједнице Скупштине 

Предсједавајући отвара расправу. 

С обзиром да није било примједби, Предсједавајући затвара расправу и даје на 

изјашњавање ову тачку Дневног реда. 

Извод из Записника са 12. редовне сједнице Скупштине усвојен је са 14 гласова „за“. 

Одборник ПДП-а, Драгомир Видовић, није био присутан. 
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АД-3) Разматрање Извјештаја о раду начелника општине и раду Општинске управе 

Станари у 2017. години 

Предсједавајући отвара расправу. 

С обзиром да није било примједби, Предсједавајући затвара расправу и даје на 

изјашњавање сљедећи Закључак: 

1. Прихвата се Извјештај о раду начелника општине и Општинске управе Станари за 

2017. годину и исти постаје саставни дио овог Закључка. 

2. Овај Закључак ступа на снагу дан након објављивања у „Службеном гласнику 

општине Станари“. 

Закључак на Извјештај о раду начелника општине и Општинске управе у 2017. години 

усвојен је са 11 гласова „за“ и 3 „суздржан“. Одборник ПДП-а, Драгомир Видовић, није 

био присутан.  

 

АД-4) Разматрање приједлога Плана капиталних улагања општине Станари за 

период 2018-2020. година 

Предсједавајући отвара расправу. 

С обзиром да није било примједби, Предсједавајући затвара расправу и даје на 

изјашњавање ову тачку Дневног реда. 

Приједлог Плана капиталних улагања општине Станари за период 2018-2020. година 

усвојен је са 11 гласова „за“ и 3 „суздржан“. Одборник ПДП-а, Драгомир Видовић, није 

био присутан. 

 

АД-5) Разматрање приједлога Одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде 

Регулационог плана Пословне зоне „Термоелектрана“ у Драгаловцима 

Предсједавајући отвара расправу, напомињући да се Комисија за избор и именовање 

изјаснила по питању именовања чланова Савјета плана.  

С обзиром да није било примједби, Предсједавајући затвара расправу и даје на 

изјашњавање ову тачку Дневног реда. 

Приједлог Одлуке о именовању Савјета плана за праћење израде Регулационог плана 

Пословне зоне „Термоелектрана“ у Драгаловцима усвојен је са 14 гласова „за“. Одборник 

ПДП-а, Драгомир Видовић, није био присутан.  
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АД-6) Разматрање приједлога Правилника за додјелу једнократне новчане помоћи из 

буџета Општине, намијењене социјално угроженим грађанима 

Предсједавајући отвара расправу. 

За ријеч се јавља одборник СДС-а, Жељко Бајић, који поздравља све присутне, те цитира 

извод из Записника са 12. редовне сједнице, гдје се наводи да је ова тачка једногласно 

повучена са Дневног реда. Одборник Бајић поставља питање шта је одборнике навело да 

промијене мишљење, с обзиром да је исти приједлог Одлуке достављен и на ово 

засиједање и да ли је то у складу са Статутом општине. Наводи да би волио да види 

одборнике који ће сада да гласају за ову тачку и због чега нису прошли пут гласали, а због 

чега ће сада да гласају. Цитирајући извод из Записника са претходне сједнице наводи да 

СДС стоји иза тога да се Центар за социјални рад треба формирати, јер се видјело да само 

једно удружење, које још није формирало свој крај, броји око 50 дјеце која користе права 

социјалне помоћи, а која морају и дан данас да иду у Добој на одређене комисије. Наводи 

да би желио да зна шта се то промијенило па ће сада одборници гласати за ову тачку 

Дневног реда. Поставља питање да ли то значи да нама не треба Центар за социјални рад и 

истиче да постоји оправданост за оснивањем истог, да би се једном ријешила енигма да ли 

и ко злоупотребљава социјална давања. Наводи да нису одборници СДС-а помињали 

злоупотребу, већ одборници СНСД-а, из владајуће коалиције. 

Ријеч узима начелник општине, Душан Панић, који поздравља све присутне те потврђује 

навод Бајића да је тачка 6. Дневног реда повучена са претходног засиједања једногласном 

одлуком, у складу са Пословником и Статутом Скупштине. Као разлог поновног враћања 

ове тачке на скупштинско разматрање начелник наводи два битна разговора обављена са 

Министарством здравља и Министарством финансија. Такође, наводи и да су прошле 

године покренули процедуру за оснивање Центра за социјални рад, те да су скоро 

идентичне процедуре као и за оснивање Дома здравља, а то су услови, простор, опрема и 

кадар. Оно што је била препрека у претходном периоду, како наводи начелник, јесте што у 

току 2016. године ниједна марка, за лична примања у буџету, није могла бити 

промијењена, а трезорско пословање је стриктно и није се могло ништа мијењати. Наводи 

да је предложени Правилник суштински добар, те да су у једном Правилнику обухваћене 

све социјалне категорије, али да је до повлачења истог дошло због тога што су тражена 

додатна појашњења од стране одборника. Наводи да сваки грађанин може да доћи на увид 

у документацију, према свим критеријумима. Он још једном наводи да ће се у процедуру о 

оснивању Центра за социјални рад кренути када се обезбиједе сви наведени услови, а које 

су прописали и Министарство финансија и Министарство локалне самоуправе, те да су из 

наведених министарстава добили обећања о разрјешењу ове ситуације. Такође, наводи да 

је идентичан Правилник и у центрима за социјални рад, као и да ће људи који раде у 

Одјељењу за општу управу радити у Центру за социјални рад, с тим што ће радити три 

стручна лица. 



7 
 

За ријеч се јавља одборник СП-а, Борис Шљивић који изражава задовољство чињеницом 

да ће се кренути у процедуру оснивања Центра за социјални рад. Одборник Шљивић 

тражи објашњење за члан 3, тачка г Правилника, гдје се наводи да увјерење о социјалној 

угрожености лице може добити од представника савјета мјесне заједнице, што се коси са 

овлаштењем начелника од 15.08.2017. године, гдје се у ставу 3 наводи да предсједници 

савјета мјесних заједница не могу на захтјев грађана МЗ издавати и печатом овјеравати 

увјерења, сагласности и мишљења, што је по мишљењу одборника Шљивића и оправдано, 

јер у савјету мјесне заједнице може бити лице које није квалификовано за питања 

социјалне угрожености. У складу са тим, одборник Шљивић тражи додатна појашњења, 

јер сматра да је тај дио Правилника удар на одлуку начелника. 

Ријеч узима в.д. начелник Одјељења за општу управу, Радојица Ћелић, који поздравља све 

присутне, те образлаже спорни члан 3, наводећи да се поред свих наведених услова, тражи 

и потврда, односно мишљење савјета мјесне заједнице о социјалном статусу лица, чиме ће 

се спријечити злоупотребе о којима је говорио одборник Бајић. Наводи да само мишљење 

неће бити ограничавајући фактор у додјели социјалне помоћи, али да ће итекако бити 

уважавајући фактор, да би се по захтјеву странке одлучило позитивно или негативно. Што 

се тиче овлашћења, наводи да ће се она мијењати, да би се омогућило савјету мјесне 

заједнице да издаје потврде такве врсте, уколико се Правилник усвоји. 

Предсједавајући напомиње да се, у међувремену, Скупштини придружио и одборник 

ПДП-а, Драгомир Видовић.  

За реплику се јавља одборник СДС-а, Жељко Бајић, који исправља наводе начелника 

Ћелића, те истиче да изјаве о злоупотреби није дао он, већ да је цитирао изјаве 

предсједника Клуба одборника СНСД-а. Наводи да би они на прошлом засиједању чак 

можда и подржали Правилник, јер су они увијек били за један добар Правилник, да се зна 

ко је заслужио социјалну помоћ, а ко није.  

За ријеч се јавља одборник ПДП-а, Драгомир Видовић, који поздравља све присутне, те 

поздравља оснивање Центра за социјални рад, али да би се основао Центар, морају се 

испунити одређени предуслови, као што су додатна средства, надзорни одбор, директор и 

слично. Наводи да му је занимљиво да је Правилник у истом облику враћен на 

разматрање, иако су најоштрије осуде о злоупотреби долазиле од стране владајуће 

коалиције. Видовић наводи да је за њих, као опозицију, и прошли Правилник био 

прихватљив, с обзиром да није основан Центар за социјални рад и да не постоји социјална 

карта. Такође, наводи да не зна шта се у владајућој коалицији промијенило па је сада 

Правилник прихватљив и да се постављају додатна питања, а прошли пут Правилник није 

био добар. Сматра да се већина одборника треба извинути начелнику, јер је прошли пут 

начелник био прозван за тај Правилник, јер је он предлагач. Слаже се да треба спустити и 

одвијање политичког живота и рјешавање на нивое мјесне заједнице, али то не смије бити 

пресудно, имајући у виду структуру становништва и људске односе, те политички 
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притисак. Наводи да Правилник за њих није био споран ни прошли пут и да из наведених 

дискусија није уочио због чега је сада спорни Правилник прихватљив. 

С обзиром да није било више примједби, Предсједавајући затвара расправу и даје на 

изјашњавање ову тачку Дневног реда. 

Приједлог Правилника за додјелу једнократне новчане помоћи из буџета Општине, 

намијењене социјално угроженим грађанима усвојен је једногласно, са 15 гласова „за“. 

 

АД-7) Разматрање Извјештаја о реализацији Програма заједничке комуналне 

потрошње за 2017. годину 

Предсједавајући отвара расправу. 

С обзиром да није било примједби, Предсједавајући затвара расправу и даје на 

изјашњавање сљедећи Закључак: 

1. Прихвата се Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 

2017. годину и исти постаје саставни дио овог Закључка. 

2. Овај Закључак ступа на снагу дан након објављивања у „Службеном гласнику 

општине Станари“. 

Закључак на Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2017. 

годину усвојен је са 12 гласова „за“ и 3 „суздржан“. 

 

АД-8) Разматрање приједлога Програма заједничке комуналне потрошње за 2018. 

годину 

Предсједавајући отвара расправу. 

С обзиром да није било примједби, Предсједавајући затвара расправу и даје на 

изјашњавање ову тачку Дневног реда. 

Приједлог Програма заједничке комуналне потрошње за 2018. годину усвојен је са 12 

гласова „за“ и 3 „суздржан“. 
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АД-9) Разматрање Извјештаја о раду ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари за 2017. годину 

Предсједавајући отвара расправу. 

За ријеч се јавља одборник СДС-а, Жељко Бајић, који поставља питање директору ЈКП 

„Екосфера“ да ли постоји могућност повећања броја контејнера на подручју МЗ Станари, 

која је густо насељена, а има 3 контејнера, за разлику од неких сличних мјесних заједница, 

као што је Остружња Доња која има 8 контејнера. Сматра да би се на тај начин смеће боље 

прикупљало и не би се бацало по шумама и потоцима. Одборник Бајић поставља питање 

зашто су приходи по основу испоручене воде у 2017. години смањени, те износе 48.500 

КМ, док су у 2016. години износили 64.535 КМ, ако је продаја воде у 2017. години 

повећана за 14%. Одборник поставља питање да ли је у питању нередовна наплативост 

или законска ограничења, јер је нереално да се за 14% повећала продаја воде, а за 30% 

мање се наплатила. 

Ријеч узима директор ЈКП „Екосфера“, Дарко Кршић, који поздравља све присутне те 

наводи да је постављање контејнера у надлежности Одјељења за стамбено-комуналне 

послове, те да ће се у наредном периоду поставити додатни контејнери. Када су у питању 

приходи испоручене воде воде, Кршић наводи да је у 2017. години детектован велики број 

кварова на водоводној мрежи, који су настали као посљедица повећаног притиска у 

водоводној мрежи, условљеног нерационалном потрошњом воде у претходном периоду, 

али да је и то регулисано уградњом мјерних инструмената код 95% корисника, док 

преосталих 5% корисника борави у иностранству. Кршић истиче да постоје проблеми у 

наплативости комуналне накнаде за воду, што указује податак да потражња предузећа 

кроз рачуне износи 48.500 КМ, те да губици воде износе и до 70%. Кршић наводи и 

проблем дотрајалих и неприступачних водних инсталација на појединим мјестима, те 

упућује апел локалним властима да изградња водоводне мреже буде приоритет у 

наредном периоду, како би се смањили губици. Наводи да су сви детектовани кварови 

санирани, али постоје ситуације када кварове уопште није могуће детектовати. Оно што је 

позитивно и задовољавајуће је да су резултати свих лабораторијских испитивања, која су 

вршена у току 2017. године, показали да вода за пиће задовољава критеријуме Правилника 

о здравственој исправности воде. 

Предсједавајући се захваљује директору ЈКП „Екосфера“, те наводи да се из излагања 

види да је дотрајалост главни извор губитка воде на појединим дијеловима. 

За ријеч се јавља одборник ПДП-а, Драгомир Видовић који наводи да се из представљеног 

Извјештаја види да се осим формирања предузећа и запошљавања радника веома мало и 

споро напредује. Истиче да се, гледајући 2016. и 2017. годину сваке године повећавају 

губици. Наводи да је сваки пут указивао да је кључни проблем вода, а то се види из 

извјештаја који предузеће подноси Скупштини и које се бави том проблематиком. Наводи 

да се види да је мрежа застарила и да је немогуће радити и пословати на тај начин. 
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Извјештај, у коме се наводи губитак од 70% воде, чини предузеће нерентабилним и 

неодрживим, те наводи да у Извјештају не види мјере које се планирају предузети 

поводом оваквог лошег стања. Наводи да се пројекти морају радити и да се мора убрзати 

изградња водовода. Такође, наводи да је у Извјештају приказано реално стање, али нема 

напретка и да се морају приказати и мјере које се планирају предузети. Наводи да су сви 

губици преко 30% катастрофални за свако предузеће. 

С обзиром да није било више примједби, Предсједавајући затвара расправу и даје на 

изјашњавање сљедећи Закључак: 

1. Прихвата се Извјештај о раду ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари за 2017. годину и 

исти постаје саставни дио овог Закључка. 

2. Овај Закључак ступа на снагу дан након објављивања у „Службеном гласнику 

општине Станари“. 

Закључак на Извјештај о раду ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари за 2017. годину усвојен је са 

14 гласова „за“ и 1 „суздржан“. 

 

АД-10) Разматрање Извјештаја о пословању ЈЗУ Дом здравља Станари за 2017. 

годину 

Предсједавајући отвара расправу. 

С обзиром да није било примједби, Предсједавајући затвара расправу и даје на 

изјашњавање сљедећи Закључак: 

1. Прихвата се Извјештај о пословању ЈЗУ Дом здравља Станари за 2017. годину и 

исти постаје саставни дио овог Закључка. 

2. Овај Закључак ступа на снагу дан након објављивања у „Службеном гласнику 

општине Станари“. 

Закључак на Извјештај о пословању ЈЗУ Дом здравља Станари за 2017. годину усвојен је 

једногласно, са 15 гласова „за“. 

 

АД-11) Разматрање Извјештаја о раду ЈУ Спортско-туристичке организације 

општине Станари за 2017. годину 

Предсједавајући отвара расправу. 

С обзиром да није било примједби, Предсједавајући затвара расправу и даје на 

изјашњавање сљедећи Закључак: 
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1. Прихвата се Извјештај о раду ЈУ Спортско-туристичка организација општине 

Станари за 2017. годину и исти постаје саставни дио овога Закључка . 

2. Овај Закључак ступа на снагу дан након објављивања у „Службеном гласнику 

општине Станари“. 

Закључак на Извјештај о раду ЈУ Спортско-туристичка организације општине Станари 

усвојен је са 13 гласова „за“ и 1 „суздржан“.  

НАПОМЕНА: Одборник СП-а, Борис Шљивић изузет је од гласања, због сукоба 

интереса, с обзиром да обавља функцију директора ЈУ Спортско-туристичка организација 

Станари. 

АД-12) Разматрање Извјештаја о раду ЈУ Центар за културу општине Станари за 

2017. годину 

Предсједавајући отвара расправу. 

С обзиром да није било примједби, Предсједавајући затвара расправу и даје на 

изјашњавање сљедећи Закључак: 

1. Прихвата се Извјештај о раду ЈУ Центар за културу општине Станари за 2017. 

годину и исти постаје саставни дио овога Закључка. 

2. Овај Закључак ступа на снагу дан након објављивања у „Службеном гласнику 

општине Станари“. 

Закључак на Извјештај о раду ЈУ Центар за културу општине Станари за 2017. годину 

усвојен је са 14 гласова „за“ и 1 „суздржан“. 

 

АД-13) Разматрање Извјештаја о раду Општинске организације Црвеног крста 

Станари за 2017. годину 

Предсједавајући отвара расправу. 

С обзиром да није било примједби, Предсједавајући затвара расправу и даје на 

изјашњавање сљедећи Закључак: 

1. Прихвата се Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста Станари за 

2017. годину и исти постаје саставни дио овога Закључка. 

2. Овај Закључак ступа на снагу дан након објављивања у „Службеном гласнику 

општине Станари“. 

Закључак на Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста Станари за 2017. 

годину усвојен је са 11 гласова „за“ и 4 „суздржан“. 
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АД-14) Кадровска питања  

Предсједавајући износи закључак Комисије за избор и именовања, гдје се предлаже 

Скупштини да донесе рјешење којим се Дијана Смиљанић Ђекић разрјешава дужности 

в.д. секретара Скупштине општине Станари, закључно са 18.04.2017. године, због 

окончања поступка за именовање секретара Скупштине општине, у складу са законом.  

Предсједавајући даје приједлог закључка Комисије за избор и именовање на изјашњавање. 

Приједлог Комисије за избор и именовања о разрјешењу дужности в.д. секретара 

Скупштине, Дијане Смиљанић Ђекић, усвојен је једногласно, са 15 гласова „за“. 

Комисија за избор и именовање  предлаже Скупштини да донесе рјешење којим се Дијана 

Смиљанић Ђекић, дипломирани правник, именује на мјесто секретара Скупштине 

општине Станари, са 19.04.2018. године, чији мандат траје као и мандат Скупштине која ју 

је именовала. 

Приједлог Комисије за избор и именовања о именовању секретара Скупштине општине 

Станари, Дијане Смиљанић Ђекић, усвојен је једногласно, са 15 гласова „за“. 

 

С обзиром да је исцрпљен Дневни ред, Предсједавајући се захваљује присутнима и затвара 

13. редовну сједницу Скупштине општине Станари. 

 

 Саставни дио овог Записника чини табеларни преглед гласања, по тачкама Дневног 

реда. 

 

 

 

Записничар:   Секретар Скупштине:  Предсједник Скупштине: 

__________________ _______________________  _______________________ 

Дијана Станковић  Дијана Смиљанић Ђекић  Остоја Стевановић 
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