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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА 

са 14. редовне сједнице Скупштине општине Станари, одржане 07.06.2018. године, у сали 

Скупштине општине, са почетком у 10:00 часова 

 

Сједницом предсједава Остоја Стевановић, предсједник Скупштине општине Станари. 

ПРИСУТНИ: потпредсједник Скупштине, Саша Дјукић, секретар Скупштине, Дијана 

Смиљанић Ђекић, 14 одборника. 

ОДСУТНИ: одборник ПДП-а, Драгомир Видовић и одборник СДС-а, Славиша 

Максимовић. 

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.  

Предсједавајући, за 14. редовну сједницу предлаже предлаже сљедећи 

 

 Д н е в н и  р е д: 

1. Актуелни час, 

2. Разматрање извода из Записника са 13. редовне сједнице Скупштине општине 

Станари, 

3. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета општине Станари за 2017. годину, 

4. Разматрање Извјештаја о извршењу буџета општине Станари за период 01.01-

31.03.2018. године, 

5. Разматрање приједлога Одлуке о гробљима и погребној дјелатности, 

6. Разматрање приједлога Одлуке о мртвозорству на подручју општине Станари, 

7. Разматрање приједлога Одлуке о одређивању и обиљежавању имена насеља, 

улица, тргова и паркова и означавања зграда бројевима, 

8. Разматрање приједлога Одлуке о оснивању Пословне зоне „Термоелектрана“ у 

Драгаловцима, 

9. Разматрање приједлога Одлуке о давању сагласности на пренос права посједа на 

непокретнини у корист општине Станари, 

10. Разматрање приједлога Одлуке о куповини земљишта за потребе изградње 

бунара, 
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11. Разматрање Извјештаја о реализацији Плана одржавања, заштите, реконструкције 

и изградње локалних и некатегорисаних путева за 2017. годину, 

12. Разматрање приједлога Плана одржавања, заштите, реконструкције и изградње 

локалних и некатегорисаних путева за 2018. годину, 

13. Разматрање Информације  по захтјеву ЈЗУ Болнице „Свети апостол Лука“ Добој, 

14. Разматрање Извјештаја о извршеном упису дјеце у први разред основне школе за           

      школску 2018/2019. годину. 

 

Предсједавајући отвара расправу. 

 

С обзиром да није било примједби да предложени дневни ред, предсједавајући даје на 

исти на изјашњавање те је дневни ред за 14. редовну сједницу Скупштине општине 

Станари једногласно усвојен. 

 

АД-1) Актуелни час 

Предсједавајући отвара расправу. 

За ријеч се јавља одборник СП-а, Борис Шљивић, који поздравља све присутне и поставља 

питање докле се дошло са радовима на новом водоводу, шта је план за наредни период и 

зна ли се, оквирно, временски период када би становниици мјесне заједнице Станари 

Центар требали да добију водовод, а када ће становници осталих мјесних заједница. 

Наводи да га интересују ти одговори с обзиром да је пројекат водоснабдијевања једна од 

кључних ствари за нашу локалну заједницу те замољава да му се одговори доставе 

писмено, у форми извјештаја. 

За ријеч се јавља одборник СДС-а, Жељко Бајић, који поздравља све присутне и поставља 

питање начелнику општине докле се дошло са активностима по питању асфалтирања 

„Равне цесте“ и да ли ће се радити ишта у току ове године по питању наведеног 

асфалтирања, те да се утврди који је то оквирни рок за завршетак радова и колико ће 

коштати, односно да ли се зна колико ће општина Станари учествовати у суфинансирању 

наведеног пројекта. 

С обзиром да није било даљих питања, Предсједавајући наводи да ће одборници добити 

одговор у законском року и затвара актуелни час. 

 

 

 



5 
 

АД-2) Разматрање извода из Записника са 13. редовне сједнице Скупштине општине 

Станари 

Предсједавајући отвара расправу. 

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

изјашњавање ову тачку Дневног реда. 

Извод из Записника са 13. редовне сједнице Скупштине усвојен је једногласно, са 14 

гласова „за“.  

Предсједавајући позива предсједницу Комисије за Статут и прописе да поднесе извјештај 

о свом раду. 

Ријеч узима предсједница Комисије за Статут и прописе, Жељка Дамјановић, која наводи 

да је на састанку, одржаном 05.06.2018. године, Комисија донијела закључак да су 

приједлози аката за 14. редовну сједницу Скупштине општине припремљени у складу са 

позитивним законским прописима. Обрађивачу Плана одржавања, заштите, 

реконструкције и изградње локалних и некатегорисаних путева за 2018. годину скреће се 

пажња да исправи штампарску грешку, у дијелу везаном за асфалтирање. 

Предсједавајући позива предсједника Комисије за буџет и финансије да поднесе извјештај 

о свом раду. 

Ријеч узима предсједник Комисије за буџет и финансије, Здравко Јотић, који поздравља 

све присутне и наводи да је на састанку, одржаном 05.06.2018. године, Комисија донијела 

закључак, са 2 гласа „за“ и 1 „суздржан“ да је Извјештај о извршењу буџета општине 

Станари за 2017. годину урађен у складу са законом и позаконским актима који регулишу 

ту област, те предлаже Скупштини да усвоји поменути Извјештај. Разматрајући Извјештај 

о извршењу буџета општине Станари за период 01.01-31.03.2018. године предсједник 

Комисије наводи да је са 2 гласа „за“ и 1 глас „суздржан“ Извјештај урађен у складу са 

законом и подзаконским актима који регулишу ту област. 

 

 

АД-3) Разматрање Извјештаја о извршењу буџета општине Станари за 2017. годину 

Предсједавајући отвара расправу, те констатује да се Скупштини придружила и одборница 

СДС-а, Дијана Бајић-Билановић. 

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

изјашњавање сљедећи Закључак: 

1. Усваја се Извјештај о извршењу буџета општине Станари за 2017. годину и исти 

постаје саставни дио овог Закључка. 
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2. Овај Закључак ступа на снагу дан након објављивања у „Службеном гласнику 

општине Станари“. 

Предложени Закључак усвојен је са 13 гласова „за“ и 2 „суздржан“. 

 

АД-4) Разматрање Извјештаја о извршењу буџета општине Станари за период 01.01-

31.03.2018. године 

Предсједавајући отвара расправу. 

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

изјашњавање сљедећи Закључак: 

1. Усваја се Извјештај о извршењу буџета општине Станари за период 01.01-

31.03.2018. године и исти постаје саставни дио овог Закључка. 

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

општине Станари“. 

Предложени Закључак усвојен је са 13 гласова „за“ и 2 „суздржан“. 

 

АД-5) Разматрање приједлога Одлуке о гробљима и погребној дјелатности 

Предсједавајући отвара расправу. 

За ријеч се јавља одборник СДС-а, Жељко Бајић, који напомиње да су предложену тачку, 

у форми нацрта послали у јавну расправу и на дораду. Читајући материјал наводи да нема 

извјештаја са јавне расправе те конкретних приједлога са исте, односно шта је то 

примијењено или усвојено. Сматра да је било велико интересовање грађана, с обзиром да 

је одржана једна јавна расправа. Наводи да му је жао што јавна расправа није одржана у 

свакој мјесној заједници, да се поразговара са грађанима о проблему који је тренутно 

присутан у нашој општини. Наводи да одборницима прилазе грађани који наводе да су 

гробља њихова, а да они не могу грађанима објаснити јер ни у Одлуци није прецизно 

објашњено. Одборник Бајић наводи да у свакој мјесној заједници има два или више 

гробља, те да на подручју општине Станари постоји 60-70 гробаља, а не зна се ко тим 

гробљима управља. Наводи да нису обишли свако село, нису звали савјете мјесних 

заједница да се види коме та гробља припадају, односно ко ће њима да управља, а према 

његовој информацији то је црква, група грађана, мјесна заједница и општина. Наводи да 

није разграничено које гробље коме припада, које гробље је ново, које је пред затварањем, 

које ново ће се формирати, те друга питања. Сматра да би било добро да ова Одлука буде 

оквирни план те да начелник, након усвајања Одлуке, наложи надлежном одјељењу да уђе 

у свако село и да се за наредно засиједање припреми информација колико тачно постоји 
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гробаља на подручју општине Станари, која су општинска, а која групе грађана, ко ће 

управљати гробљима и на који начин и коме се власници парцела могу обратити. Сматра 

да ће се рјешавањем тих питања грађанима олакшати и да ће они тачно знати коме се могу 

обратити по одређеним питањима. 

Предсједавајући се захваљује одборнику Бајићу на конструктивним сугестијама те 

напомиње да је одржана једна јавна расправа која је била изузетно посјећена и да су сви 

заинтересовани имали прилику да дођу и дају одређене сугестије. Такође, наводи да ће 

начелник и Одјељење за стамбено-комуналне послове у наредном периоду свакако 

примијенити сугестије одборника Бајића, након усвајања наведене Одлуке. 

Предсједавајући затвара расправу и даје на изјашњавање ову тачку Дневног реда. 

Приједлог Одлуке о гробљима и погребној дјелатности усвојен је једногласно, са 15 

гласова „за“. 

 

АД-6) Разматрање приједлога Одлуке о мртвозорству на подручју општине Станари 

Предсједавајући отвара расправу и напомиње да је Комисија за избор и именовање 

одржала састанак и дала позитивно мишљење на приједлог доктора-мртвозорника који се 

именују на подручју општине Станари. 

Предсједавајући затвара расправу и даје на изјашњавање ову тачку Дневног реда. 

Приједлог Одлуке о мртвозорству на подручју општине Станари усвојен је једногласно, са 

15 гласова „за“. 

 

АД-7) Разматрање приједлога Одлуке о одређивању и обиљежавању имена насеља, 

улица, тргова и паркова и означавања зграда бројевима 

Предсједавајући отвара расправу. 

Предсједавајући затвара расправу и даје на изјашњавање ову тачку Дневног реда. 

Приједлог Одлуке о одређивању и обиљежавању имена насеља, улица, тргова и паркова и 

означавања зграда бројевима усвојен је једногласно, са 15 гласова „за“. 
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АД-8) Разматрање приједлога Одлуке о оснивању Пословне зоне „Термоелектрана“ у 

Драгаловцима 

Предсједавајући отвара расправу. 

Предсједавајући затвара расправу и даје на изјашњавање ову тачку Дневног реда. 

Приједлог Одлуке о оснивању Пословне зоне „Термоелектрана“ у Драгаловцима усвојен је 

једногласно, са 15 гласова „за“. 

 

АД-9) Разматрање приједлога Одлуке о давању сагласности на пренос права посједа 

на непокретнини у корист општине Станари 

Предсједавајући отвара расправу. 

Предсједавајући затвара расправу и даје на изјашњавање ову тачку Дневног реда. 

Приједлог Одлуке о давању сагласности на пренос права посједа на непокретнини у 

корист општине Станари усвојен једногласно, са 15 гласова „за“. 

 

АД-10) Разматрање приједлога Одлуке о куповини земљишта за потребе изградње 

бунара 

Предсједавајући отвара расправу. 

Предсједавајући затвара расправу и даје на изјашњавање ову тачку Дневног реда. 

Приједлог Одлуке о куповини земљишта за потребе изградње бунара, усвојен је са 13 

гласова „за“ и 2 „суздржан“. 

 

АД-11) Разматрање Извјештаја о реализацији Плана одржавања, заштите, 

реконструкције и изградње локалних и некатегорисаних путева за 2017. годину 

Предсједавајући отвара расправу. 

За ријеч се јавља одборник СП-а, Игор Ристић, који поздравља све присутне и поново 

апелује да се санирају рупе на локалном путу Л1-Остружња Доња-Церовица те напомиње 

да се за три године ниједна ударна рупа није санирала. Ристић наводи да ће предложени 

Извјештај добити подршку Социјалистичке партије из разлога што су начелник и 

Општинска управа у протеклом периоду уложили много новца, што је за сваку похвалу. 

Одборник Ристић, такође, скреће пажњу на пропусте те сматра да је Извјештај лоше 
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сачињен и да не садржи неке основне податке, као што су дионице на којима су радови 

извршени и на основу чега су баш те дионице изабране. Осим тога, скреће пажњу да је 

приликом извођења радова потребно имати бољи надзор те се нада да ће се ове године 

отклонити сви недостаци и да ће бити боље урађено.  

За ријеч се јавља одборник СДС-а, Жељко Бајић који наводи да је за одржавање било 

планирано 98 000 КМ, а дошло се до цифре од 333 275 КМ те поставља питање да ли је то 

неко безвезе написао 98 000 КМ, или то воде нестручни људи, с обзиром да се потрошило 

4 пута више од предвиђеног новца. Наводи да се из Извјештаја види да средства за 

санирање рупа нису потрошена и нада се да ће се у овој годити и та средства урачунати, с 

обзиром на катастрофално стање на појединим путним правцима. Као примјер наводи МЗ 

Осредак гдје сматра да то више нису ни рупе, већ прекиди асфалта. Такође, одборник 

Бајић наводи да има примједбу на Извјештај код одабира путева приликом посипања и да 

је свједок да су камиони ишли пред приватне куће, неке некатегорисане путеве, по 

шумама - само нису ишли на локалне путеве и тамо гдје је требало. Свједок је био да се у 

неким засеоцима посипао „мртвак“ камен, а у неким бијели камен, те поставља питање 

каква је то разлика ако тендер иде за један камен. Наводи да нигдје није видио гредер, 

ваљак и да његов локални пут који спаја Равну цесту и који је најфреквентнији уопште 

није урађен, банкине нису посуте, канали нису ископани. Одборник Бајић сматра да има 

грешака које се морају исправити те сугерише начелнику општине да у 2018. години 

поведе рачуна како ће се радити путеви, с обзиром да се више од милион марака 

потрошило, а тим новцем путеви нису урађени како треба.    

Предсједавајући затвара расправу и даје на изјашњавање ову тачку Дневног реда. 

Извјештај о реализацији Плана одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних 

и некатегорисаних путева за 2017. годину усвојен је са 13 гласова „за“ и 2 гласа 

„суздржан“. 

 

АД-12) Разматрање приједлога Плана одржавања, заштите, реконструкције и 

изградње локалних и некатегорисаних путева за 2018. годину 

Предсједавајући отвара расправу те напомиње да су одборници добили преглед у 

табеларном дијелу када је ријеч о насипању и асфалтирању. 

За ријеч се јавља одборник СП-а, Борис Шљивић, који наводи да је буџетом предвиђено 

385 000 КМ за асфалтирање, а у Плану види да се планира асфалтирати више од 67 000 

метара квадратних, што ће коштати више од милион КМ, узме ли се у обзир минимална 

цијена асфалтирања. Наводи да ће СП подржати наведени План, али да ће реализацију 

истог пратити на терену, односно пратиће које се дионице насипају и по којим 

критеријумима. Наводи да тo говори из разлога што у Плану пише да су дионице одређене 



10 
 

у сарадњи са савјетима мјесних заједница, а они знају да у појединим мјесним заједницама 

сви чланови савјета нису упознати са овим планом, тј. предсједници мјесних заједница 

нису сазивали сједнице савјета, него су вјероватно у личном договору одређивали 

критеријуме и дионице. 

За ријеч се јавља одборник СДС-а, Жељко Бајић, који наводи да је у 2017. години за 

асфалтирање 15 километара и утрошених 7 280 кубних метара утрошено 1 469 666 КМ, а у 

2018. са 650 000 КМ планирају да асфалтирају 21 километар и 120 метара и 10 530 метара 

кубних. Када се то одузме дође се до цифре од 819 660 КМ мање, а више ће урадити 6 

километара и 15 метара асфалта асфалта. У вези са тим, поставља питање да ли је то 

могуће да се са скоро 900 000 КМ мање уради једна трећина више. Такође, интересује га 

да ли усвојени Извјештај из 2017. године није добар, или овај План није добро 

пројектован. Одборник Бајић тражи од обрађивача или предлагача да појасни на који 

начин се то може извести. 

Ријеч узима начелник општине који поздравља све присутне и наводи да је добро што је 

постављено ово питање, да би се разјаснило. Наводи да се слаже да је општина Станари, 

када је у питању путна комуникација, у 2017. години, урадила више него цијела добојска 

регија. Оно што он зна је да ће општине Станари, и у 2018. години, урадити више него 

цијела добојска регија, па и шире. Кад је у питању 2017. година и посипни материјал, 

наводи да је три пута више посипног материјала кроз три тендера која су проведена. 

Такође, начелник наводи да су Закон о буџетском систему и подзаконски акти неумољиви 

и јасни и општина Станари се тога придржава. Наводи да је прошле године 500 000 КМ 

ишло на електронску аукцију. Што се тиче 2018. године наводи да ће се извршити 

санирање ударних рупа на путним правцима, те да ће се исти довести у исправно стање. 

Што се тиче Плана за 2018. годину, наводи да су одборници видјели и цифру и укупну 

дужину путних праваца. Наводи да се иде на електронску аукцију и да ће радити онај ко 

понуди мање, те да се плаћање може вршити у 4 године. Начелник наводи да се неће 

чекати 4 године, већ да ће се плаћање извршити кроз 18 мјесеци, те да ће се План 

реализовати квалитетно. Такође, наводи да су у сарадњи са савјетима мјесних заједница 

одредили приоритетне путне правце, фреквенцију саобраћаја, густину насељености, 

категоризацију итд, те да он код себе има анализу колико је тачно урађено у сваком селу.  

Реплику даје одборник Бајић, који наводи да би волио да се још дупло уради, те да нису 

против реконструкције путне инфраструктуре. Наводи да је желио да зна да ли ће се са 

650 000 КМ успјети урадити толика километража, али начелник је у свом излагању већ 

рекао да неће. Поставља питање да ли ће се година завршити у дефициту ако се преноси 

дуг. Одборник Бајић наводи да нема потребе да се мјере са градом Добој и да је он 

одборник Скупштине општине Станари, а ако ће се већ поредити нека се пореде са 

Бијељином, Котор Варошом или Дервентом. Даје сугестију начелнику да се само усмјере 

на општину Станаре.  
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Предсједавајући затвара расправу и даје на изјашњавање ову тачку дневног реда. 

План одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних и некатегорисаних путева 

за 2018. годину усвојен је једногласно, са 15 гласова „за“. 

 

АД-13) Разматрање Информације по захтјеву ЈЗУ Болнице „Свети апостол Лука“ 

Добој 

Предсједавајући отвара расправу. 

За ријеч се јавља одборник СДС-а, Жељко Бајић, који се захваљује Општинској управи 

која је препознала потребу да се помогне, те апелује начелнику општине да директору 

Дома здравља Станари сугерише да прихвати понуду директора Болнице, који нуди 

инкубатор. Као предсједник Клуба одборника СДС-а предлаже амандман да се, уколико 

постоји могућност, а он сматра да постоји, средства удвоструче за ову намјену на 40 000 

КМ, с обзиром да је инкубатор важна ствар за генерације које тек долазе.  

Предсједавајући тражи да се предлагач изјасни о предложеном амандману. 

Ријеч узима начелник општине, господин Душан Панић, који наводи да вјерује да сви 

одборници дијеле то мишљење да је добро што општина Станари има један хумани и 

људски прилаз те да је све безвриједно уколико се не води рачуна о здрављу. Наводи да 

добојска болница припада и општини Станари, колико припада и осталим општинама 

регије Добој. Наводи да подржава информацију и предлаже одборницима да исту 

прихвате, а да се остави времена да се види да ли ће имати довољно средстава у буџету 

након извршеног ребаланса буџета, с обзиром да се средства намјенски распоређују. 

Предлаже да се Информација данас усвоји, а да свакако остаје у обавези да се помогне 

овој установи.  

Предсједавајући даје на изјашљавање амандман Клуба одброника СДС-а.  

Амандман Клуба одброника СДС-а, није усвојен, са 13 гласова „суздржан“ и 2 гласа „за“. 

Предсједавајући затвара расправу и даје на изјашњавање сљедећи Закључак:  

1. Усваја се Информација по захтјеву ЈЗУ Болнице „Свети апостол Лука“ Добој и иста 

постаје саставни дио овог Закључка. 

2. Из буџетске резерве буџета општине Станари за 2018. годину издвајају се средства 

у износу од 20.000,00 КМ за финансијску помоћ ЈЗУ Болници „Свети апостол 

Лука“ Добој за куповину мобилног инкубатора. 

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

општине Станари“. 
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Закључак на Информацију по захтјеву ЈЗУ Болнице „Свети апостол Лука“ Добој усвојен је 

једногласно, са 15 гласова „за“. 

 

АД-14) Разматрање Извјештаја о извршеном упису дјеце у први разред основне 

школе за школску 2018/2019. годину 

Предсједавајући отвара расправу. 

За ријеч се јавља одборник СДС-а, Жељко Бајић, који наводи да је ова тачка уско везана за 

претходну, гдје се од 10 милиона КМ није могло издвојити 20 000 КМ. Наводи да овакав 

рад локалне заједнице доводи до тога да је ове године уписано више од 20 дјеце мање. 

Такође, наводи да у неким селима има уписано само једно дијете, а 3-4 запослена радника, 

односно да има више радника него ученика. Наводи да са са новцем, који је добијен на 

коришћење, требају правити радна мјеста да би се зауставио тренд одласка из наше 

општине, с обзиром да комплетне породице одлазе. Наводи да је од 45 дјеце троје болесно, 

да се аномалије и болести појављују сваке године све више и више и да је срамота и јадно 

што општина не може издвојити још 20 000 КМ за инкубатор. Испред Клуба одборника 

СДС-а даје сугестију да се поведе рачуна и да се што више помогне незапосленим  

родитељима, да би могли школовати дјецу. Наводи да је поразно то што је једна трећина 

уписане дјеце мање него прошле године. Поставља питање зар се не може вртић 

направити за пола године, с обзиром на дозначена средства, већ су за то вријеме само 

четири стуба подигнута. Поставља питање када ће вртић бити завршен и гдје ће дјеца бити 

док им родитељи раде, те апелује да се број дјеце повећа и да се достигне ниво од прије 

неколико година.  

Ријеч узима начелник општине који наводи да требају бити фер и коректни и да општина 

Станари од свог оснивања помаже омладину и потомство, те да је скоро пола буџета 

пројектовано у социјална давања. Такође, наводи да општина Станари, без обзира на 

приход родитеља, даје новчана средства за новорођену дјецу, те да је, од ове године, 

донесена одлука да незапослена мајка-породиља има примања за 12, односно 18 мјесеци. 

Наводи да општина Станари обезбјеђује школски прибор и торбе сваке године, као и да 

води рачуна о самим школама. Што се тиче обезбјеђивања средстава за Болницу, начелник 

наводи да су тражена средства и одобрена и да за све постоји закон и процедуре према 

којима се обезбјеђују средства. Начелник предлаже да одржи једна тематска сједница на 

коме би се разматрало шта треба урадити да би се повећао број ученика у школама. 

Наводи да је прошле године у општини Станари рођено 76 дјеце, а 2014. године 24, с тим, 

повећан је наталитет, те да ће за 5-6 година бити другачија слика. Такође, начелник истиче 

да дјеца са рубног подручја општине Станари одлазе у школу у сусједне општине, те да 

су, у овом моменту, уложени максимални напори да се обезбиједе бољи услови по том 

питању.  
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Предсједавајући се захваљује начелнику и наводи да ће Колегијум Скупштине свакако 

разматрати могућност одржавања предложене тематске сједнице. 

За ријеч се јавља потпредсједник Скупштине, господин Саша Дјукић, који поздравља све 

присутне и поставља питање директору да ли је стандард или проблем то што мањи број 

ученика има добро развијену способност апсолутне и релативне перцепције и шта значи 

то што 16 ученика има оштећење артикулације по типу дисторзије, супституције, односно 

каква су то оштећења и усљед чега су оштећења, те да ли је то проблем или је стандард. 

Ријеч узима директор Основне школе „Десанка Максимовић“ Станари, господин 

Александар Ристић, који поздравља све присутне и наводи да порастом присутности 

технологије долази до другачијег понашања и облика владања дјеце, те је због тога такав 

резултат. У вези са тим, наводи да је смањена перцепција постала један „тренд“ и да је 

тако у цијелом свијету, због тога што дјеца превише времена проводе за рачунаром. 

Дакле, то није ништа необично, али се кроз наставу даје могућност да се обрати додатна 

пажња на исправљање тих аномалија. Што се тиче другог питања, наводи да је оштећење 

артикулације у сталном порасту и да је то један глобални проблем, те да ће тих 16 ученика 

бити додатно посматрано код логопеда и дефектолога; неки од њих ће ићи на додатне 

третмане. Дакле, потребно је на те ученике додатно обратити пажњу. Уколико се посматра 

број уписаних ученика у односу на претходне године наводи да је негативност ученика 

мања него што је била, дакле, смањује се смањење броја ученика. Што се тиче изградње 

обданишта директор наводи да је увјерен да ће се обданиште завршити и позива 

одборнике и њихове колеге да се баве начином организовања тог обданишта, односно да 

ли ће то бити јавна или приватна установа. Уколико се буде направило квалитетно 

обданиште, а буде неквалитетан рад, имаће тренд да ће у првом мјесецу имати 40 дјеце, а 

у сљедећем 5. Директор Ристић наводи да нуди сваки облик сарадње, с обзиром да је ово 

питање заиста битно.  

Предсједавајући затвара расправу и даје на сљедећи Закључак: 

1. Усваја се Извјештај о извршеном упису дјеце у први разред основне школе за 

школску 2017/2018. 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 извршеном упису дјеце у први разред основне школе за школску 

2018/2019. годину усвојен је једногласно, са 14 гласова „за“. 

НАПОМЕНА: Одборник СНСД-а, Дамир Керић, није био присутан приликом гласања. 
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С обзиром да је исцрпљен Дневни ред, Предсједавајући се захваљује присутнима и затвара 

14. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Ред 
Одборник/тачка 

дневног реда 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

13. 

14. 
Аманд. 

Зак

љ. 

1. Остоја Стевановић  за за за за за за за за за за за суздржан за за 

2. Дамир Керић  за за за за за за за за за за за суздржан за  

3. Здравко Јотић  за за за за за за за за за за за суздржан за за 

4. Владо Цвијановић  за за за за за за за за за за за суздржан за за 

5. Жељка Дамјановић  за за за за за за за за за за за суздржана за за 

6. 
Гостимир 

Вукајловић 
 за за за за за за за за за за за суздржан за за 

7. Андреа Богданић  за за за за за за за за за за за суздржана за за 

8. Недељко Ђекић  за за за за за за за за за за за суздржан за за 

9. Сретенка Рачић  за за за за за за за за за за за суздржана за за 

10. 
Славиша 

Максимовић 
 

 
 

          
  

11. Жељко Бајић  за суздржан суздржан за за за за за суздржан суздржан за за за за 

12. 
Дијана Бајић – 

Билановић 
 

 
суздржана суздржана за за за за за суздржана суздржана за за за за 

13. Борис Шљивић  за за за за за за за за за за за суздржан за за 

14. Игор Ристић  за за за за за за за за за За за суздржан за за 

15. Бошко Прелић  за за за за за за за за за за за суздржан за за 

16. Саша Дјукић  за за за за за за за за за за за суздржан за за 

17. Драгомир Видовић      
        

  

 

НАПОМЕНА: На сједници нису били присутни одборници Драгомир Видовић (ПДП) и Славиша Максимовић (СДС). На 

прве двије тачке није била ни Дијана Бајић Билановић (СДС). Одборник Дамир Керић (СНСД) је изашао и није био на 

гласању за 14. тачку. 


