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 Увод 

Правни основ за израду и подношење Извјештаја о извршењу Програма рада Скупштине 

општине за 2018. годину садржан је у члану 87, став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16) којим је прописано да органи једница локалне самоуправе 

подносе јавности годишње извјештаје у којима се пореде постигнути резултати са планираним 

програмским циљевима. Чланом  100.  Пословника о раду Скупштине општине Станари прописано је 

да Скупштина општине два пута разматра остваривање Програма рада Скупштине и предузима 

одговарајуће мјере за његово извршење. У складу са напријед наведеним припремљен је Извјештај о 

извршењу Програма рада Скупштине општине Станари за првих 6 мјесеци 2018. године и раду 

сталних радних тијела за извјештајни период. 

Сједнице Скупштине 

Скупштина општине Станари, у првих 6 мјесеци 2018. године, одржала je 3 редовнe сједнице, 

како слиједи:  

 12. редовна сједница Скупштине општине одржана је 19.02.2018. године, 

 13. редовна сједница Скупштине општине одржана је 18.04.2018. године, 

 14. редовна сједница Скупштине општине одржана је 07.06.2018. године. 

 

Извршење Програма рада Скупштине општине за првих 6 мјесеци 2018. године 

Чланом 100. Пословника о раду Скупштине општине Станари („Службени гласник општине 

Станари“, број: 6/17) прописано је да Скупштина општине 2 пута разматра остварење Програма рада 

Скупштине општине.  

Програм рада Скупштине општине Станари за 2018. годину усвојен је на 11. редовној 

сједници, одржаној 26. децембра 2017. године и објављен у „Службеном гласнику општине 

Станари“, број: 12/17.  

Програмом рада Скупштине општине Станари за 2018. годину, за првих 6 мјесеци, планирано 

је разматрање 29 питања. Од тога се 12 тачака односило на нормативну дјелатност, а 17 питања се 

односило на питања тематског, односно извјештајног карактера. 

Од планираних 29 питања 6 питања није реализовано, према томе извршење Програма рада 

Скупштине општине за првих шест мјесеци, или прва два квартала у 2018. години је 79%. 

Напомињемо да су Извјештај о реализацији пољопривредне производње и Информација о 

стипендирању студената  и ученика урађени у оквиру Извјештаја о раду начелника општине. 

Предвиђено је да ће Скупштина у свом раду, током 2018. 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.  

Рад Скупштине општине не може се оцјењивати само на основу планираних и од тога 

реализованих тема према Програму рада, него по укупном броју реализованих тачака и питања,  

односно према броју донесених одлука, програма, планова, закључака и рјешења, те њиховом значају 

за локалну заједницу. 
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Поред Програмом предвиђених тачака, Скупштина општине разматрала је и тачке за које се 

указала потреба да се разматрају. Тако је на три одржане сједнице разматрано 45 тачака дневног 

реда; од тога три тачке односиле су се на усвајање записника са претходних сједница, а двије тачке 

су повучене након расправе, да би биле поново предложене на наредној сједници. 

Скупштина општине Станари је у овом извјештајном периоду усвојила укупно 40 аката. Од 

тога, усвојено је 11 одлука, 2 рјешења, 18 закључака (од чега се на усвајање извјештаја односи 13 и 3 

на усвајање информација, 1 на усвајање нацрта акта и 1 на давање сагласности), 2 програма, 3 плана, 

укључујући и измјене, и 3 правилника, као и једно аутентично тумачење акта.  
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12. сједница 

19.02.2018.  

 6 2 2 1 3 1  1 6 1 2 2 

13. сједница 

18.04.2018.  

 3 7     1 2 7    

14.сједница 

07.06.2018. 

 1 4 1  6    5 2 2 2 

Укупно:  10 13 3 1 9 1 1 3 18 3 4 4 

Табеларни приказ аката који су разматрани на сједницама 

 

Скупштина општине Станари је у првој половини 2018. године разматрала и усвојила 

Извјештај о извршењу буџета општине за 2017. годину и Извјештај о раду начелника општине и 

Општинске управе у 2017. години те План капиталних инвестиција за 2018. годину.   

Надаље, Скупштина општине усвојила је, поред поменутих аката, План утрошка средстава по 

основу продаје шумских дрвних сортимената у 2018. години, Програм заједничке комуналне 

потрошње за 2018. годину и Програм подстицаја пољопривредне производње за 2018. годину. 

Скупштина општине је, у оквиру своје дјелатности, разматрала извјештаје о раду и програме рада 

јавних иституција и предузећа чији је оснивач. 

 

Одборничка питања и актуелни час 

Пословником о раду Скупштине општине Станари („Службени гласник општине Станари“, 

број: 6/17),  и то чланом 107, став 1. регулисано је да је актуелни час прва тачка дневног реда.  

Након утврђивања дневног реда, предсједник Скупштине отвара актуелни час који траје 

најдуже 30 минута у оквиру којег одборници у Скупштини имају право да постављају одборничка 

питања и да коментаришу одговорена одборничка питања. 
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Током извјештајног периода одборници су у току актуелног часа поставили четири 

одборничка питања. Установљена је пракса да се одборницима одговори достављају писменим 

путем. 

Избор, именовања и разрјешења из надлежности СО 

У извјештајном периоду Скупштина општине донијела је укупно два рјешења која су се 

односила  на именовање и разрјешење секретара Скупштине општине.  

Колегијум Скупштине 

Пословником о раду Скупштине прописано је да се, у циљу унапређења ефикасности рада 

Скупштине, оснива Колегијум Скупштине који чине: предсједник и потпредсједник Скупштине, 

предсједници клубова одборника у Скупштини, одборници политичке странке која нема основан 

клуб одборника и независни одборници. 

Сједнице Колегијума одржавају се према потреби, у складу са Пословником о раду, а најмање 

једанпут између двије сједнице Скупштине, односно у припремном дијелу за сједницу Скупштине 

општине. 

 У извјештајном периоду одржане су три сједнице Колегијума Скупштине ради усаглашавања 

приједлога дневног реда и датума одржавања сједница Скупштине.  

Клуб одборника 

Пословником о раду Скупштине прописано је да се у Скупштини оснивају клубови 

одборника, а да клуб одборника може имати најмање 3 одборника. 

 

Скупштина општине Станари има основана 2 клуба одборника: 

- Клуб одборника СНСД-а који броји 9 одборника; предсједник Клуба је Дамир Керић, 

- Клуб одборника СДС-а који броји 3 одборника; предсједник Клуба је Жељко Бајић.  

 

Радна тијела Скупштине 

 

Чланом 43. Пословника о раду Скупштине прописано је да се за разматрање питања из 

надлежности Скупштине, предлагање и разматрање аката, као и за проучавање и разматрање других 

питања оснивају комисије, одбори и савјети, као стална и повремена радна тијела Скупштине. 

Стална радна тијела Скупштине општине образована су Пословником Скупштине општине, а 

повремена радна тијела формирана су посебним актима Скупштине, којима је утврђен дјелокруг 

рада, овлашћења и састав радног тијела. 

Пословником Скупштине општине утврђено је да постоји 20 сталних радних тијела, и то 14 

комисија, 3 одбора и 3 савјета. 

Скупштина општине Станари именовала је сљедеће комисије: 

- Комисија за избор и именовања, 

- Верификациона комисија, 

- Комисија за Статут и прописе, 

- Комисија за буџет и финансије, 
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- Комисија за заштиту околине, културног и природног насљеђа, 

- Комисија за просторно уређење, 

- Комисија за планирање општинског развоја, 

- Комисија за награде и признања. 

- Комисија за равноправност полова, 

- Комисија за мјесне заједнице, 

- Комисија за омладину. 

 

Пословником о раду Скупштине општине Станари предвиђено је да радна тијела подносе 

редовне извјештаје о свом раду, најмање једном годишње, у оквиру годишњег извјештаја о раду 

Скупштине.  Чланом 53, став 1. Пословника о раду превиђено је да, након сваке сједнице, након 

завршеног разматрања појединог питања радно тијело подноси Скупштини извјештај. У складу са 

напријед наведеним чланом установљена је пракса да радна тијела, након засиједања и разматрања 

питања из своје надлежности, на сједници Скупштине општине подносе свој извјештај. Та 

разматрања обично су везана за предложену тачку дневног реда. 

Формирана стална радна тијела састајала су се према потреби током извјештајног периода. 

У извјештајном периоду Комисија за Статут и прописе одржала је три састанка на којима је 

разматран приремљени материјал за сједницу Скупштине општине. Том приликом, обрађивачима 

аката дала је препоруке, а све у циљу квалитетније припреме материјала за сједнице Скупштине 

општине. Такође, Комисија за Статут и прописе припремила је приједлог аутентичног тумачења 

једне одлуке. Комисија је установила праксу да се редовно састаје прије сваког засиједања 

Скупштине општине. 

Комисија за буџет и финансије одржала је један састанак на којем је разматрала Извјештај о 

извршењу буџета општине Станари за 2017. годину и Извјештај о извршењу првог квартала 2018. 

године.  

Комисија за избор и именовања одржала је три састанка на којима је разматрала приједлоге 

за разрјешење и именовање секретара Скупштине општине, чланова Савјета плана за праћење израде 

просторно-планских докумената и именовање мртвозорника. 

Савјет за стратешка, политичка и развојна питања одржао је један састанак у 

извјештајном периоду на коме је разматрао и утврђивао препоруке код доношења Програма 

капиталних инвестиција и разматрао развој јавних установа и предузећа на подручју општине 

Станари, те активности везане за подјелу имовине између града Добоја и општине Станари. 

Јавност рада Скупштине општине 

Јавност рада Скупштине општине утврђена је Законом о локалној самоуправи, Статутом и 

Пословником о раду Скупштине општине.  

Јавност рада обезбјеђује се омогућавањем присуства медија, али и грађана сједницама 

Скупштине општине, обезбјеђивањем редовних информација средствима јавног информисања, као и 

подношењем извјештаја о свом раду.  

У складу са Статутом и Пословником о раду сви општи и појединачни акти објављују се у 

„Службеном гласнику општине Станари“ и у другим средствима јавног информисања, уколико 

постоји потреба. 
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Сједнице Скупштине општине Станари редовно прате представници штампаних и 

електронских медија. 

 Поред тога, Скупштина општине Станари, прије коначног усвајања појединих одлука,  

закључком обавезује надлежна одјељења о провођењу јавне расправе, а посебно када је у питању 

буџет и стратешки документи. Ову праксу Скупштина општине Станари наставиће и убудуће. Акти, 

усвојени на сједницама, одржаним у првој половини 2018. године, таксативно су набројани, како 

слиједи: 

 

12. СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДРЖАНА 19.02.2018. ГОДИНЕ 

- Одлука о оснивању Форума за безбједност грађана општине Станари, 

- Одлука о изради Регулационог плана Пословне зоне „Термоелектрана“ у Драгаловцима, 

- Одлука о именовању Савјета плана за праћење израде Регулационог плана за простор урбаног 

подручја центра Станара, 

- Одлука о просјечној грађевинској цијени м
2 

корисне површине стамбеног и пословног 

простора у 2017. години на подручју општине Станари, 

- Правилник о измјенaма и допунама Правилника о условима и начину остваривања субвенција 

за запошљавање нових радника и самозапошљавање у производним, занатским и услужним 

дјелатностима, 

- Правилник о поступку и условима издавања у закуп пословних зграда, пословних простора и 

гаража у државној својини на којима је носилац права располагања општина Станари, 

- Програм подстицаја пољопривредне производње за 2018. годину, 

- План утрошка средстава по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2018. години, 

- Закључак о усвајању нацрта Одлуке о гробљима и погребној дјелатности, 

- Закључак о давању сагласности за додјелу концесије, 

- Закључак о прихватању Извјештаја о раду Скупштине општине Станари за 2017. годину, 

- Закључак о прихватању Информације о стању предмета који се воде у Правобранилаштву за 

временски период од 01.01-31.12.2017. године, гдје се као тужена, односно тужилац  

појављује општина Станари, 

- Закључак о прихватању Информације о стању безбједности на подручју Полицијске станице 

Станари за период 1.1.2017-31.12.2017. године, 

- Закључак о прихватању Извјештаја о раду Одбора за жалбе, општине Станари за 2017. годину, 

- Аутентично тумачење Одлуке о изради Регулационог плана за простор урбаног подручја 

центра Станара. 

                                                                                                             

 

13. СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДРЖАНА 18.04.2018. ГОДИНЕ 

- План капиталних улагања општине Станари за период 2018-2020. година, 

- Одлукa о именовању Савјета плана за праћења израде Регулационог плана Пословне зоне 

„Термоелектрана“ у Драгаловцима, 

- Правилник за додјелу једнократне новчане помоћи из буџета Општине, намијењене социјално 

угроженим грађанима,  

- Програм заједничке комуналне потрошње за 2018. годину, 

- Закључак о прихватању Извјештаја о раду начелника oпштине и раду Општинске управе 

Станари у 2017. години, 

- Закључак о прихватању Извјештаја о реализацији Програма заједничке комунале потрошње за 

2017. годину,  

- Закључак о прихватању Извјештаја о раду ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари за 2017. годину, 
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- Закључак о прихватању Извјештаја о пословању ЈЗУ Дом здравља Станари за 2017. годину, 

- Закључак о прихватању Извјештаја о раду ЈУ Спортско-туристичке организације општине 

Станари за 2017. годину, 

- Закључак о прихватању Извјештаја о раду ЈУ Центар за културу Станари за 2017. годину, 

- Закључак о прихватању Извјештаја о раду Oпштинске организације Црвеног крста Станари за 

2017. годину, 

- Рјешење о разрјешењу в.д. секретара СО, 

- Рјешење о именовању секретара СО. 

                                                                                                           

14. СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДРЖАНА 07.06.2018. ГОДИНЕ 

- Одлука о гробљима и погребној дјелатности, 

- Одлука о мртвозорству на подручју општине Станари, 

- Одлука о одређивању и обиљежавању имена насеља, улица, тргова и паркова и означавања 

зграда бројевима, 

- Одлука о оснивању Пословне зоне „Термоелектрана“ у Драгаловцима, 

- Одлука о давању сагласности на пренос права посједа на непокретнини у корист општине 

Станари, 

- Одлука о куповини земљишта за потребе изградње бунара, 

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

2018. годину, 

- Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Плана одржавања, заштите, реконструкције и 

изградње локалних и некатегорисаних путева за 2017. годину, 

- Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине Станари за 2017. годину, 

- Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине Станари за период 01.01-

31.03.2018. године, 

- Закључак о усвајању Информације, према захтјеву ЈЗУ Болнице „Свети апостол Лука“ Добој, 

- Закључак о усвајању Извјештаја о извршеном упису дјеце у први разред основне школе за 

школску 2018/2019. годину. 

 

  

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

               ____________________________ 

                       Остоја Стевановић 


