
143.
	 На	 основу	 члана	 39,	 став	 2,	 тачка	 37.	 Закона	
о	локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	Републике	
Српске“,	 број:	 97/16)	 и	 члана	 35.	 Статута	 општине	
Станари	(„Службени	гласник	општине	Станари“,	број:	
5/17),	 Скупштина	 општине	 Станари,	 на	 16.	 редовној	
сједници,	одржаној	20.11.2018.	године,	доноси:

О Д Л У К У
о расподјели неутрошених намјенских средстава за 

2017. годину

I

	 Овом	 Oдлуком	 врши	 се	 расподјела	 неутро-
шених	 намјенских	 средстава,	 која	 се	 наплаћују	
и	 реализују	 у	 складу	 са	 посебним	 прописима,	 по	
годишњем	обрачуну	за	2017.	годину.

II

	 Неутрошена	 намјенска	 средства	 (неутрошени	
приходи,	који	се	реализују	по	посебним	прописима),	по	
годишњем	обрачуну	за	2017.	годину	износе	199.034,51	
КМ.

III

	 Средства	из	тачке	2.	ове	Одлуке,	нису	распо-
ређена	кроз	усвојени	финансијски	план	буџета	за	2018.	
годину.
	 Намјена	 и	 распоред	 средства	 из	 тачке	 2.	 ове	
Одлуке	 утврдиће	 се	 Одлуком	 о	 усвајању	 Ребаланса	
буџета	општине	за	2018.	годину.

IV

	 Неутрошена	 намјенска	 средства	 (неутрошени	
намјенски	 приходи,	 који	 се	 реализују	 по	 посебним	
прописима),	односе	се	на	средства:
-	 Средства	 од	 промјене	 намјене	 пољопривредног	
земљишта	7.892,47	КМ
-	Средства	од	водних	накнада	27.175,73	КМ
-	Средства	од	концесионих	наканда	136.639,09	КМ
-	Средства	за	финансирање	посебних	мјера	заштите	од	

пожара	20.571,61	КМ
-	Средства	од	шумских	накнада	6.755,61	КМ

V

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	даном	доношења,	
а	 биће	 објављена	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Станари“.

Број:	01-020-77/18
Датум:	20.11.2018.	године	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																															Остоја	Стевановић,	с.р

144.
	 На	 основу	 члана	 39,	 став	 2,	 тачка	 21.	 Закона	
о	локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	Републике	
Српске“,	 број:	 97/16),	 члана	 27,	 став	 4.	 Закона	 о	
статусу	 функционера	 јединица	 локалне	 самоуправе	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	 број:	 96/05	
и	98/13),	члана	37,	став	2,	 тачка	23.	Статута	општине	
Станари	(„Службени	гласник	општине	Станари“,	број:	
5/17)	и	члана	198,	став	7.	Пословника	о	раду	Скупштине	
општине	 Станари	 („Службени	 гласник	 општине	
Станари“,	 број:	 6/17),	 Скупштина	 општине	 Станари,	
на	16.	редовној	сједници,	одржаној	20.11.2018.	године,	
доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о опозиву потпредсједника Скупштине општине 

Станари

	 1.	Саша	Дјукић	из	Станара	опозива	се	са	мјеста	
потпредсједника	Скупштине	општине	Станари.
	 2.	Ово	Рјешење	ступа	на	снагу	осмог	дана,	од	
дана	 објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Станари“.

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е

	 Дана	 18.11.2016.	 године	Скупштина	 општине	
Станари	 донијела	 је	 Рјешење,	 број:	 01-022-146/16,	 од	
18.11.2016.	године	којим	је	Сашу	Дјукића	именовала	за	

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
О П Ш Т И Н Е  С ТА Н А Р И ЈЕЗИК 
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потпредсједника	Скупштине	општине	Станари.
	 Дана	 30.10.2018.	 године	 Општински	 одбор	
ДНС-а	поднио	је	иницијативу	за	опозив	Саше	Дјукића	
са	 мјеста	 потпредсједника	 Скупштине	 општине	
Станари	 уз	 образложење	 да	 на	 основу	 коалиционог	
споразума	 СНСД-СП-ДНС	 мјесто	 потпредсједника	
припада	 ДНС-у,	 а	 с	 обзиром	 да	 је	 Саша	 Дјукић	 на	
сједници	ООДНС	Станари	која	је	одржана	20.02.2018.	
године	искључен	из	свих	органа	странке	уз	једногласан	
приједлог	да	се	разријеши	са	функције	потпредсједника	
Скупштине	 општине,	 а	што	 је	 и	 потврђено	 на	 трећој	
сједници	ГОДНС	која	је	одржана	17.03.2018.	године	у	
Бијељини.
	 Чланом	 198,	 став	 2.	 Пословника	 о	 раду	
Скупштине	 општине	 Станари	 („Службени	 гласник	
општине	 Станари“,	 број:	 6/17)	 регулисано	 је	 да	
приједлог	за	опозив	потпредсједника	Скупштине	може	
поднијети	1/3	 одборника	у	Скупштини	и	Комисија	 за	
избор	и	именовање.
	 На	 сједници	 одржаној	 12.11.2018.	 године	
Комисија	за	избор	и	именовање	је	разматрала	поднијету	
иницијативу	 и	 усвојила	 закључак	 да	 предложи	
Скупштини	 општине	 опозив	 потпредсједника	
Скупштине,	Саше	Дјукића.
	 Чланом	198,	став	7.	регулисано	је	да	о	опозиву	
предсједника,	 односно	 потпредсједника	 Скупштине	
и	 замјеника	 начелника	 Скупштина	 општине	 одлучује	
тајним	гласањем.
	 На	16.	редовној	сједници	Скупштине	општине	
одборници	 су	 тајним	 гласањем	 изгласали	 опозив	
потпредсједника	Скупштине	Саше	Дјукића	и	усвојили	
Рјешење	као	у	диспозитиву.

	 ПРАВНА	 ПОУКА:	 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	 30	 дана	 од	 дана	
достављања	Рјешења.

Број:	01-020-80/18	
Датум:	20.11.2018.	године	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																														Остоја	Стевановић,	с.р.

145.
	 На	 основу	 члана	 39,	 став	 2,	 алинеја	 21.	
Закона	 о	 локалној	 самоуправи	 („Службени	 гласник	
Републике	 Српске“,	 број:	 97/16),	 члана	 4.	 Закона	 о	
статусу	 функционера	 јединица	 локалне	 самоуправе	
(„Службени	гласник	Републике	Српске“,	број:	96/05	и	
98/13),	члана	37.	Статута	општине	Станари	(„Службени	
гласник	општине	Станари“,	број:	5/17),	чланова	26,	27.	
и	28.	Пословника	о	раду	Скупштине	општине	Станари	
(„Службени	 гласник	 општине	 Станари“,	 број:	 6/17),	
Скупштина	општине	Станари,	на	16.	редовној	сједници,	

одржаној	20.11.2018.	године,	доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о избору потпредсједника СО Станари

	 1.	Бошко	Прелић	именује	се	за	потпредсједника	
Скупштине	општине	Станари.
	 2.	Потпредсједник	Скупштине	 своју	 дужност	
обављаће	волонтерски.
	 3.	Ово	Рјешење	ступа	на	снагу	осмог	дана,	од	
дана	 објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Станари“.

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е

	 Чланом	 39,	 алинеја	 21.	 Закона	 о	 локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	 97/16),	 прописано	 је	 да	 скупштина	 општине	
бира	 и	 разрјешава	 предсједника	 скупштине	 општине,	
потпредсједника	 скупштине	 општине,	 замјеника	
начелника	 општине,	 секретара	 скупштине	 општине,	
начелника	одјељења	или	службе	и	чланове	сталних	и	
повремених	радних	тијела	скупштине.

	 Чланом	 4.	 Закона	 о	 статусу	 функционера	
јединица	 локалне	 самоуправе	 („Службени	 гласник	
Републике	 Српске“,	 број:	 96/05	 и	 98/13)	 регулисано	
је	 да	 се	 поступак	 избора	 функционера	 и	 престанак	
мандата	функционера	прије	истека	времена	на	који	 је	
изабран,	опозивом	или	разрјешењем	врши	у	складу	са	
изборним	прописима,	 прописима	 који	 уређују	 систем	
локалне	 самоуправе,	 статутом	 јединица	 локалне	
самоуправе	и	пословником	о	раду	скупштине	јединице	
локалне	самуправе.

	 Члановима	 28.	 и	 196,	 став	 1.	 Пословника	
о	 раду	 Скупштине	 општине	 Станари	 („Службени	
гласник	општине	Станари“,	број:	5/17),	прописано	је	да	
се	 кандидовање	 и	 избор	 потпредсједника	 Скупштине	
општине	 врши	 према	 одредбама	 Пословника	 о	
раду	 Скупштине	 општине	 Станари	 које	 се	 односе	
на	 кандидовање	 и	 избор	 предсједника	 Скупштине	
општине.
	 У	 складу	 са	 чланом	 194.	 Пословника	 о	 раду	
Скупштине	општине,	Комисија	за	избор	и	именовање,	
на	 сједници	 одржаној	 12.11.2018.	 године,	 утврдила	 је	
приједлог	 кандидата	 за	 потпредсједника	 Скупштине	
општине	и	приједлог	Рјешења	као	у	диспозитиву.
Скупштина	 општине	 је	 на	 16.	 редовној	 сједници	
одржаној	 20.11.2018.	 године	 донијела	 Рјешење	 као	 у	
диспозитиву.
	 ПРАВНА	 ПОУКА:	 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	 30	 дана	 од	 дана	
достављања	Рјешења.

Број:	01-020-81/18	
Датум:	20.11.2018.	године	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																														Остоја	Стевановић,	с.р.
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146.

	 На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	 локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	97/16),	чланова	50.	и	56.	Закона	о	службеницима	
и	 намјештeницима	 у	 органима	 локалне	 самуправе	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	 број:	 97/16)	
и	 члана	 37.	 Статута	 општине	 Станари	 („Службени	
гласник	 општине	 Станари“,	 број:	 5/17),	 Скупштина	
општине	Станари,	на	16.	редовној	сједници,	одржаној	
20.11.2018.	године,	доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу

	 1.	Радојица	(Момчило)	Ћелић,	мастер	правник,	
разрјешава	се	функције	вршиоца	дужности	начелника	
Одјељења	 за	 општу	 управу	 у	 Општинској	 управи	
општине	Станари	са	20.12.2018.	године	због	престанка	
потребе	за	даљим	радним	ангажманом	и	истека	времена	
на	који	је	именован.
	 2.	Именовани	је	дужан	да	до	20.12.2018.	године	
измири	све	своје	обавезе	према	Општинској	управи	и	
раздужи	основна	средства	која	је	задужио.
	 3.	Ово	Рјешење	 је	 ступа	на	 снагу	осмог	дана	
од	дана	објављивања	у	„Службеном	гласнику	општине	
Станари“.

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е

	 Скупштина	општине	Станари	је	на	1.	редовној	
сједници,	 одржаној	 09.12.2016.	 године	 именовала	
Радојицу	 Ћелића	 за	 вршиоца	 дужности	 начелника	
Одјељења	за	општу	управу,	заједничке	управно-правне	
послове	 и	 борачко-инвалидску	 заштиту	 Рјешењем,	
број:	01-022-172/16,	од	09.12.2016.	године.
	 У	складу	са	чланом	201,	став	2.	Пословника	о	
раду	Скупштине	општине	(„Службени	гласник	општине	
Станари“,	 број:	 6/17)	 начелник	 oпштине	 поднио	 је	
приједлог	Скупштини	општине	за	разрјешење	вршиоца	
дужности	начелника	Одјељења	за	општу	управу	актом,	
број:	02-102-118/18,	од	06.11.2018.	године.	У	приједлогу	
је,	као	разлог	за	разрјешење	в.д.	начелника	Одјељења,	
Радојице	 Ћелића,	 наведен	 престанак	 потребе	 за	
даљим	радним	 ангажовањем	и	 истек	 времена	 на	 који	
је	 именован.	 Начелник	 општине	 образложио	 је	 у	
приједлогу	 да	 је	 Радојица	 Ћелић	 радно	 ангажован	 у	
Општинској	управи	по	основу	Споразума	о	екстерном	
премјештају,	 број:	 02-120-6/16,	 од	 01.02.2016.	 године,	
потписаног	од	стране	општине	Станари	и	Министарства	
унутрашњих	послова	Републике	Српске,	према	коме	је	
Радојица	 Ћелић	 екстерно	 премјештен	 из	 МУП-а	 РС	
у	Општинску	управу	општине	Станари,	након	чега	 је	
засновао	радни	однос	на	мјесту	в.д.	начелник	Одјељења	
за	 општу	 управу,	 заједничке	 управно-правне	 послове	
и	 борачко-инвалидску	 заштиту.	 Права	 из	 радног	
односа	 која	 је	 имао	 Радојица	Ћелић	 у	Министарству	
унутрашњих	послова	мирују.
	 Комисија	 за	 избор	 и	 именовање,	 на	 састанку	
одржаном	 12.11.2018.	 године	 дала	 је	 мишљење	 о	

приједлогу	за	разрјешење,	у	складу	са	чланом	201,	став	
4.	Пословника	о	раду	Скупштине	општине	(„Службени	
гласник	општине	Станари,	број:	6/17)	у	коме	је	навела	
да	 је	 приједлог	 поднесен	 од	 овлаштеног	 предлагача,	
према	 законом	 и	 Пословником	 о	 раду	 Скупштине	
општине	 предвиђеној	 процедури	 и	 да	 се	 као	 такав	
упути	у	скупштинску	процедуру	на	изјашњавање.

	 Скупштина	 општине	 Станари	 разматрала	 је	
приједлог	 за	 разрјешење	 в.д.	 начелника	 Одјељења	 за	
општу	управу	на	сједници	одржаној	20.11.2018.	године	
и	 у	 складу	 са	 чланом	 55,	 став	 2.	 и	 4.	 и	 чланом	 56.	
Закона	о	службеницима	и	намјештеницима	у	органима	
јединице	 локалне	 самоуправе	 („Службени	 гласник	
Републике	Српске“,	број:	97/16)	донијела	Рјешење	као	
у	диспозитиву.

УПУТСТВО	О	ПРАВНОМ	СРЕДСТВУ:	

	 Против	овог	Рјешења	може	се	изјавити	жалба	
Одбору	за	жалбе	општине	Станари,	у	року	15	дана	од	
дана	достављања	Рјешења.

Број:	01-020-82/18
Датум:	20.11.2018.	године	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																														Остоја	Стевановић,	с.р.

147.

	 На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	 локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	97/16),	чланa	55,	став	4.	Закона	о	службеницима	
и	 намјештеницима	 у	 органима	 јединице	 локалне	
самоуправе	 („Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	 97/16)	 и	 члана	 37.	 Статута	 општине	 Станари	
(„Службени	 гласник	 општине	 Станари“,	 број:	 5/17),	
Скупштина	општине	Станари,	на	16.	редовној	сједници,	
одржаној	20.11.2018.	године,	доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу

	 1.	 Данијела	 Гаврић,	 магистар	 екологије	
и	 околинског	 управљања,	 именује	 се	 за	 вршиоца	
дужности	 начелника	 Одјељења	 за	 општу	 управу	 у	
Општинској	 управи	 општине	 Станари,	 са	 21.12.2018.	
године.
	 2.	Ово	Рјешење	 је	 ступа	на	 снагу	осмог	дана	
од	дана	објављивања	у	„Службеном	гласнику	општине	
Станари“.

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е

	 Чланом	 55,	 став	 4.	 Закона	 о	 службеницима	
и	 намјештеницима	 у	 органима	 јединице	 локалне	
самоуправе	 („Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
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број:	97/16)	прописано	 је	да	након	престанка	мандата	
начелнику	 одјељења	 или	 службе,	 скупштина,	 на	
приједлог	 начелника	 општине,	 до	 окончања	 поступка	
именовања	 начелника	 одјељења	 или	 службе,	 у	
складу	 са	 овим	 Законом,	 именује	 вршиоца	 дужности	
начелника	одјељења	или	службе,	 а	најдуже	 за	период	
до	 90	 дана.	 Начелник	 општине	 поднио	 је	 приједлог	
Скупштини	општине	за	именовање	Данијеле	Гаврић	за	
в.д.	начелника	Одјељења	за	општу	управу.
	 Комисија	 за	 избор	 и	 именовање	 Скупштине	
општине	 Станари,	 на	 сједници	 одржаној	 12.11.2018.	
године	дала	је	мишљење	да	је	приједлог	за	именовање	
поднесен	 од	 овлаштеног	 предлагача	 и	 у	 складу	
са	 законом.	 У	 складу	 са	 напријед	 наведеним,	 а	 на	
приједлог	 начелника	 општине	 Скупштина	 општине	
донијела	је	Рјешење	као	у	диспозитиву.

УПУТСТВО	О	ПРАВНОМ	СРЕДСТВУ:	
	 Против	овог	Рјешења	може	се	изјавити	жалба	
Одбору	за	жалбе	општине	Станари,	у	року	15	дана	од	
дана	достављања	Рјешења.

Број:	01-020-83/18
Датум:	20.11.2018.	године.

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																															Остоја	Стевановић,	с.р

148.
 На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	 локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	97/16),	члана	4,	тачка	2.	Закона	о	министарским,	
владиним	 и	 другим	 именовањима	 Републике	 Српске	
(„Службени	 гласник	 Републике	Српске“,	 број:	 41/03),	
члана	 22.	 Одлуке	 о	 оснивању	 Јавне	 здравствене	
установе	 Дом	 здравља	 Станари	 („Службени	 гласник	
општине	Станари“,	број:	4/15	и	1/16)	и	члана	37.	Статута	
општине	 Станари	 („Службени	 гласник	 општине	
Станари“,	 број:	 5/17),	 Скупштина	 општине	 Станари,	
на	16.	редовној	сједници,	одржаној	20.11.2018.	године,	
доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ 

Дом здравља Станари

Члан	1.

 Др	 Александар	 Панић,	 специјалиста	
гинекологије	 и	 акушерства,	 из	 Добоја,	 разрјешава	
се	 дужности	 вршиоца	 дужности	 директора	 ЈЗУ	 Дом	
здравља	Станари,	на	лични	захтјев.

Члан	2.

	 Ово	 Рјешење	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана,	 од	
дана	 објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Станари“.

Број:	01-020-84/18
Датум:	20.11.2018.	године	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																													Остоја	Стевановић,	с.р.

149.

	 На	 основу	 чланова	 39,	 46.	 и	 48.	 Закона	 о	
локалној	 самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 97/16),	 члана	 37.	 Статута	 општине	
Станари	(„Службени	гласник	општине	Станари“,	број:	
5/17)	 и	 члана	 204.	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	
општине	 Станари	 („Службени	 гласник	 општине	
Станари“,	 број:	 6/17),	 Скупштина	 општине	 Станари,	
на	16.	редовној	сједници,	одржаној	20.11.2018.	године,	
доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за примопредају дужности
између разријешеног в.д. директора и помоћника 

директора

I

	 Скупштина	 општине	 Станари	 именује	 Коми-
сију	 за	 примопредају	 дужности	 између	 разријешеног	
в.д.	директора	и	помоћника	директора,	у	саставу:
	 1.	 Мирела	 Грујић,	 предсједник,	 службеник	
Општинске	управе,
	 2.	 Борис	 Миличић,	 замјеник	 предсједника,	
службеник	Општинске	управе,
	 3.	Горан	Панчић,	члан,	службеник	Општинске	
управе,
	 4.	Јелена	Јеринић,	замјеник	члана,	службеник	
Општинске	управе,
	 5.	Љиљана	Радишковић,	члан,	запослена	у	ЈЗУ	
Дом	здравља,
	 6.	Драган	Радонић,	замјеник	члана,	запослен	у	
ЈЗУ	Дом	здравља.

II

	 Примопредаја	дужности	извршиће	се	уз	прису-
ство	Комисије.

III

	 Ово	 Рјешење	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана,	 од	
дана	 објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Станари“.

Број:	01-020-86/18
Датум:	20.11.2018.	године

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																														Остоја	Стевановић,	с.р.

150.

	 На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	 локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	97/16),	члана	4,	тачка	2.	Закона	о	министарским,	
владиним	 и	 другим	 именовањима	 Републике	 Српске	
(„Службени	 гласник	 Републике	Српске“,	 број:	 41/03),	
члана	 22.	 Одлуке	 о	 оснивању	 Јавне	 здравствене	
установе	 Дом	 здравља	 Станари	 („Службени	 гласник	
општине	Станари“,	број:	4/15	и	1/16)	и	члана	37.	Статута	
општине	 Станари	 („Службени	 гласник	 општине	
Станари“,	 број:	 5/17),	 Скупштина	 општине	 Станари,	
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на	16.	редовној	сједници,	одржаној	20.11.2018.	године,	
доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу вршиоца дужности члана Управног 

одбора ЈЗУ Дом здравља Станари

	 1.	Татјана	Кезмић	из	Цвртковаца	разрјешава	се	
дужности	 вршиоца	 дужности	 члана	Управног	 одбора	
ЈЗУ	Дом	здравља	Станари.
	 2.	Ово	Рјешење	ступа	на	снагу	осмог	дана,	од	
дана	 објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Станари“.

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е

	 Татјана	 Кезмић	 из	 Цвртковаца	 именована	 је	
за	вршиоца	дужности	члана	Управног	одбора	ЈЗУ	Дом	
здравља	 Станари	 Рјешењем,	 број:	 01-020-96/17,	 од	
27.06.2017.	године.

	 Чланом	34.	Статута	ЈЗУ	Дом	здравља	Станари	
(„Службени	 гласник	 општине	Станари“,	 број:	 6/16)	 и	
члана	 202.	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	 општине	
предвиђено	 је	 да	 Скупштина	 општине	 именује	 и	
разрјешава	чланове	Управног	одбора	ЈЗУ	Дом	здравља	
на	приједлог	начелника	општине,	Комисије	за	избор	и	
именовање	и	1/3	одборника	у	Скупштини,	ако	законом	
и	Статутом	није	другачије	предвиђено.
	 Начелник	 општине	 поднио	 је	 Скупштини	
општине	 приједлог	 да	 разријеши	 Татјану	 Кезмић	 из	
Цвртковаца	дужности	в.д.	члана	Управног	одбора	ради	
унапређења	рада	Управног	одбора.
	 Комисија	 за	 избор	 и	 именовање	 Скупштине	
општине	Станари	дала	је	своје	мишљење	о	приједлогу	
начелника	 општине.	 Комисија	 је	 мишљења	 да	 је	
приједлог	поднесен	од	стране	овлаштеног	предлагача	и	
према	предвиђеној	процедури,	те	да	се	може	упутити	у	
скупштинску	процедуру.
	 `Скупштина	општине	Станари	је	на	сједници,	
одржаној	 12.11.2018.	 године	 разматрала	 приједлог	
начелника	 општине	 и	 усвојила	 Рјешење	 као	 у	
дипозитиву.

ПРАВНА	ПОУКА:	

	 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	30	дана	од	дана	достављања	Рјешења.

Број:	01-020-87/18
Датум:	20.11.2018.	године

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																														Остоја	Стевановић,	с.р.

151.

	 На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	 локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	97/16),	члана	4,	тачка	2.	Закона	о	министарским,	
владиним	 и	 другим	 именовањима	 Републике	 Српске	
(„Службени	 гласник	 Републике	Српске“,	 број:	 41/03),	
члана	34.	Статута	Дома	здравља	Станари	(„Службени	
гласник	општине	Станари“,	број:	6/16	и	5/18)	и	члана	
37.	 Статута	 општине	 Станари	 („Службени	 гласник	

општине	 Станари“,	 број:	 5/17),	 Скупштина	 општине	
Станари,	на	16.	редовној	сједници,	одржаној	20.11.2018.	
године,	доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности члана Управног 

одбора ЈЗУ Дом здравља Станари

	 1.	Др	Гордан	Бајић,	доктор	здравствених	наука	
у	области	физиотерапије	и	радне	 терапије	именује	 се	
за	вршиоца	дужности	члана	Управног	одбора	ЈЗУ	Дом	
здравља	Станари.
	 2.	Ово	Рјешење	ступа	на	снагу	осмог	дана,	од	
дана	 објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Станари“.

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е

	 Члан	 189.	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	
општине	 („Службени	 гласник	 општине	 Станари“,	
број:	 6/17)	 гласи:	 „Приједлоге	 кандидата	 за	 изборе	 и	
именовања	 из	 надлежности	 Скупштине,	 у	 складу	 са	
законом,	Статутом	и	овим	Пословником	дају	начелник	
општине,	 Комисија	 за	 избор	 и	 именовање,	 као	 и	
одборници,	 ако	 законом	 и	 Статутом	 није	 другачије	
предвиђено“.
	 Чланом	34.	Статута	ЈЗУ	Дом	здравља	Станари	
(„Службени	 гласник	 општине	 Станари“,	 број:	 6/16)	
предвиђено	 је	 да	 Скупштина	 општине	 именује	 и	
разрјешава	чланове	Управног	одбора	ЈЗУ	Дом	здравља	
на	приједлог	начелника	општине.
	 Начелник	 општине	 поднио	 је	 Скупштини	
општине	 приједлог	 да	 се	 др	 Гордан	 Бајић,	 доктор	
здравствених	 наука	 у	 области	 физиотерапије	 и	 радне	
терапије	 именује	 за	 в.д.	 члана	Управног	 одбора	 ради	
унапређења	функционисања	Управног	одобра.
	 Комисија	 за	 избор	 и	 именовање	 Скупштине	
општине	Станари	дала	је	своје	мишљење	о	приједлогу	
начелника	 општине.	 Комисија	 је	 мишљења	 да	 је	
приједлог	поднесен	од	стране	овлаштеног	предлагача	и	
према	предвиђеној	процедури,	те	да	се	може	упутити	у	
скупштинску	процедуру.
	 Скупштина	 општине	Станари	 је	 на	 сједници,	
одржаној	 20.11.2018.	 године	 разматрала	 приједлог	
начелника	 општине	 и	 усвојила	 Рјешење	 као	 у	
дипозитиву.

ПРАВНА	ПОУКА:	

	 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	30	дана	од	дана	достављања	Рјешења.

Број:	01-020-88/18
Датум:	20.11.2018.	године	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																															Остоја	Стевановић,	с.р

152.

	 На	основу	члана	39.	Закона	о	локалној	самоу-
прави	 („Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	 број:	
97/16),	 члана	 4,	 тачка	 2.	 Закона	 о	 министарским,	
владиним	 и	 другим	 именовањима	 Републике	 Српске	
(„Службени	 гласник	 Републике	Српске“,	 број:	 41/03),	
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члана	19.	Одлуке	о	оснивању	Јавне	установе	Центар	за	
културу	општине	Станари	(„Службени	гласник	општине	
Станари“,	број:	7/15	и	5/16)	и	члана	37.	Статута	општине	
Станари	(„Службени	гласник	општине	Станари“,	број:	
5/17),	 Скупштина	 општине	 Станари,	 на	 16.	 редовној	
сједници,	одржаној	20.11.2018.	године,	доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу вршиоца дужности члана Управног 

одбора ЈУ Центар за културу општине Станари

	 1.	 Сузана	 Керић,	 разрјешава	 се	 дужности	
вршиоца	дужности	члана	Управног	одбора	ЈУ	Центар	
за	културу	општине	Станари.
	 2.	Ово	Рјешење	ступа	на	снагу	осмог	дана,	од	
дана	 објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Станари“.

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е

	 Сузана	 Керић	 именована	 је	 за	 вршиоца	
дужности	члана	Управног	одбора	ЈУ	Центар	за	културу	
општине	 Станари	 Рјешењем,	 број:	 01-022-109/16,	 од	
14.06.2016.	године.
	 Члан	 202.	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	
општине	 гласи:	 „Приједлог	 за	 разрјешење	 директора	
предузећа	 или	 установе,	 кога	 именује	 Скупштина,	
чланова	управних	и	других	одбора,	као	и	других	лица	
које	бира	и	именује	Скупштина,	у	складу	са	законом	и	
Статутом,	могу	поднијети	начелник	општине,	Комисија	
за	избор	и	именовање	и	1/3	одборника	у	Скупштини,	
ако	 законом	 и	 Статутом	 није	 другачије	 предвиђено.	
Приједлог	мора	бити	образложен“.
	 Начелник	 општине	 поднио	 је	 Скупштини	
општине	 приједлог	 да	 се	 Сузана	 Керић	 разријеши	
дужности	в.д.	члана	Управног	одбора,	ради	унапређења	
функционисања	Управног	одобра.
Комисија	 за	 избор	 и	 именовањe	Скупштине	 општине	
Станари	на	састанку	одржаном	12.11.2018.	године	дала	
је	 своје	 мишљење	 о	 приједлогу	 начелника	 општине.	
Комисија	 је	 мишљења	 да	 је	 приједлог	 поднесен	 од	
стране	 овлаштеног	 предлагача	 и	 према	 предвиђеној	
процедури,	 те	 да	 се	 може	 упутити	 у	 скупштинску	
процедуру.
	 Скупштина	 општине	Станари	 је	 на	 сједници,	
одржаној	 12.11.2018.	 године	 разматрала	 приједлог	
начелника	 општине	 и	 усвојила	 Рјешење	 као	 у	
дипозитиву.

ПРАВНА	ПОУКА:	

	 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	30	дана	од	дана	достављања	Рјешења.

Број:	01-020-89/18
Датум:	20.11.2018.	године	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																																	Остоја	Стевановић,	с.р

153.

	 На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	 локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	97/16),	члана	4,	тачка	2.	Закона	о	министарским,	

владиним	 и	 другим	 именовањима	 Републике	 Српске	
(„Службени	 гласник	 Републике	Српске“,	 број:	 41/03),	
члана	19.	Одлуке	о	оснивању	Јавне	установе	Центар	за	
културу	општине	Станари	(„Службени	гласник	општине	
Станари“,	број:	7/15	и	5/16)	и	члана	37.	Статута	општине	
Станари	(„Службени	гласник	општине	Станари“,	број:	
5/17),	 Скупштина	 општине	 Станари,	 на	 16.	 редовној	
сједници,	одржаној	20.11.2018.	године,	доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности члана Управног 
одбора ЈУ Центар за културу општине Станари

	 1.	 Дијана	 Гојић,	 професор	 српског	 језика	 и	
књижевности,	именује	се	за	вршиоца	дужности	члана	
Управног	 одбора	 ЈУ	 Центар	 за	 културу	 општине	
Станари.
	 2.	Ово	Рјешење	ступа	на	снагу	осмог	дана,	од	
дана	 објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Станари“.

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е

	 Члан	 189.	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	
општине	 („Службени	 гласник	 општине	 Станари“,	
број:	 6/17)	 гласи:	 „Приједлоге	 кандидата	 за	 изборе	 и	
именовања	 из	 надлежности	 Скупштине,	 у	 складу	 са	
законом,	Статутом	и	овим	Пословником	дају	начелник	
општине,	 Комисија	 за	 избор	 и	 именовање,	 као	 и	
одборници,	 ако	 законом	 и	 Статутом	 није	 другачије	
предвиђено“.
	 Начелник	 општине	 поднио	 је	 Скупштини	
општине	 приједлог	 за	 именовање	 Дијане	 Гојић,	
професора	 српског	 језика	 и	 књижевности,	 за	 в.д.	
члана	Управног	одбора	ЈУ	Центар	за	културу	општине	
Станари	 ради	 унапређења	 функционисања	 Управног	
одобра.
	 Комисија	 за	 избор	 и	 именовање	 Скупштине	
општине	 Станари	 на	 састанку	 одржаном	 12.11.2018.	
године	дала	је	своје	мишљење	о	приједлогу	начелника	
oпштине.	 Комисија	 је	 мишљења	 да	 је	 приједлог	
поднесен	 од	 стране	 овлаштеног	 предлагача	 и	 према	
предвиђеној	 процедури,	 те	 да	 се	 може	 упутити	 у	
скупштинску	процедуру.
	 Скупштина	 општине	Станари	 је	 на	 сједници,	
одржаној	 20.11.2018.	 године	 разматрала	 приједлог	
начелника	 општине	 и	 усвојила	 Рјешење	 као	 у	
дипозитиву.

ПРАВНА	ПОУКА:	

	 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	30	дана	од	дана	достављања	Рјешења.

Број:	01-020-90/18
Датум:	20.11.2018.	године	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																															Остоја	Стевановић,	с.р.

154.

	 На	основу	члана	37.	Статута	општине	Станари	
(„Службени	 гласник	 општине	 Станари“,	 бр.	 5/17)	 и	
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чланoвa	 152.	 и	 159.	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	
општине	 („Службени	 гласник	 општине	 Станари“,	
бр.	 6/17),	 а	 након	 разрјешења	 вршиоца	 дужности	
директора	 ЈЗУ	 Дом	 здравља	 Станари,	 Скупштина	
општине	Станари,	на	16.	 редовној	 сједници	одржаној	
20.11.2018.	године,	доноси:

З А К Љ У Ч А К

	 1.	 Послове	 и	 радне	 задатке	 директора	 ЈЗУ	
Дом	здравља,	до	именовања	новог	директора,	преузеће	
и	 обављати	 садашњи	 помоћник	 директора	 ЈЗУ	 Дом	
здравља	Станари.

	 2.	 Овај	 Закључак	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана	
од	дана	објављивања	у	„Службеном	гласнику	општине	
Станари“.

Број:	01-020-85/18	
Датум:	20.11.2018.	године	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																															Остоја	Стевановић,	с.р.

155.

	 На	основу	члана	37.	Статута	општине	Станари	
(„Службени	 гласник	 општине	 Станари“,	 бр.	 5/17	 )	 и	
чланoвa	 152.	 и	 159.	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	
општине	 („Службени	 гласник	 општине	 Станари“	 бр.	
6/17),	 а	 након	 разматрања	Нацрта	Одлуке	 о	 усвајању	
Плана	 буџета	 општине	 Станари	 за	 2019.	 годину,	
Скупштина	општине	Станари		на	16.	редовној	сједници,	
одржаној	20.11.2018.	године,	доноси:	

З А К Љ У Ч А К 

	 1.Прихвата	се	Нацрт	Одлуке	о	усвајању	Плана	
буџета	општине	Станари	за	2019.	 годину	у	износу	од	
9.255.681,00	 КМ	 и	 упућује	 на	 јавну	 расправу	 ради	
прибављања	примједби,	мишљења	и	приједлога.	
	 2.Саставни	дио	овог	закључка	је	Нацрт	Одлуке	
о	 усвајању	 Плана	 буџета	 општине	 Станари	 за	 2019.	
годину.
	 3.Задужује	 се	Одсјек	 за	финансије	 и	 буџет,	 у	
оквиру	 Одјељења	 за	 привреду	 и	 финансије	 општине	
Станари	да	спроведе	јавну	расправу	о	Нацрту	Одлуке	
о	 усвајању	 Плана	 буџета	 општине	 Станари	 за	 2019.	
годину
	 4.Овај	 Закључак	 ступа	 на	 снагу	 даном	
доношења,	 а	 објавиће	 се	 у	 „Службеном	 гласнику	
општине	Станари“.

Број:	01-020-91/18																																																																				
Датум:	20.11.2018.	године		
                                

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ	
																																														Остоја	Стевановић,	с.р.																																																						

II АКТИ НАЧЕЛНИКА

156.

	 На	основу	члана	5,	став	(3)	Закона	о	празницима	
Републике	 Српске	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 43/07),	 Одлуке	 о	 одређивању	 радног	
времена	угоститељских	објеката	на	подручју	општине	
Станари	(„Службени	гласник	општине	Станари“,	број:	
3/15),	 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	 68.	 Статута	 општине	
Станари	(„Службени	гласник	општине	Станари“,	број:	
5/17),	начелник	општине	Станари,	донио	је

Н А Р Е Д Б У
о одређивању радног времена на дан празника 

Републике Српске-Дан успоставе Општег оквирног 
споразума за мир у Босни и Херцеговини, 21. 

новембра

Члан	1.

	 У	 дане	 републичког	 празника-Дан	 успоставе	
Општег	 оквирног	 споразума	 за	 мир	 у	 Босни	 и	
Херцеговини	 21.	 новембар	 2018.	 године,	 ради	
задовољења	неопходних	потреба	грађана,	дужни	су	да	
раде:

	 1.	 Предузећа	 која	 обављају	 комуналне	 дјела-
тности,
	 2.	 Професионална	 ватрогасна	 јединица,	 у	
времену	од	0,00	до	24,00	часа,	односно	организовање	
дежурстава	 и	 приправности,	 зависно	 од	 процјене	
опасности,
	 3.	Јавни	превоз	путника	-	аутобуске	станице,	у	
складу	са	редовима	вожње

Члан	2.

	 На	дан	републичког	празника	поред	субјеката	
из	претходног	члана,	могу	да	раде:

	 -	сви	привредни	и	други	субјекти	на	подручју	
општине,	у	времену	од	7,00	до	15,00	часова,
	 -	 правна	 лица	 и	 предузетници	 који	 обављају	
пекарску	дјелатност	у	времену	од	0,00	до	24,00	часа,
	 -	привредни	и	други	субјекти	којима	је	другим	
законским	прописима	изричито	дозвољено	да	раде.

Члан	3.

	 У	 дане	 републичког	 празника	 угоститељски	
објекти	 могу	 да	 раде	 у	 складу	 са	 радним	 временом	
прописаним	 Одлуком	 о	 одређивању	 радног	 времена	
угоститељских	објеката	на	подручју	општине	Станари.
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Члан	4.

	 У	 случају	 поступања	 супротно	 одредбама	
ове	 Наредбе,	 примјењиваће	 се	 одредбе	 о	 надзору,	
прописаним	 прекршајима	 и	 санкцијама	 за	 учињени	
прекршај	из	Закона	о	празницима,	Одлуке	о	одређивању	
радног	времена	правним	лицима	и	предузетницима	који	
обављају	 трговинску,	 занатску	 и	 услужну	 дјелатност	
на	подручју	општине	Станари	и	Одлуке	о	одређивању	
радног	 времена	 угоститељских	 објеката	 на	 подручју	
општине	Станари.

Члан	5.

	 Ова	Наредба	ступа	на	снагу	даном	доношења,	а	
објавиће	се	у	„Службеном	гласнику	општине	Станари“,	
интернет	 страници	 општине	 Станари	 и	 на	 огласној	
табли	Општинске	управе	Станари.

Број:	02-103-189/18
Датум:	19.11.2018.	године		

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ		
																																																													Душан	Панић																
      
                  

143.	О Д Л У К A о расподјели неутрошених намјенских средстава за 2017. годину

144. Р Ј Е Ш Е Њ Е о опозиву потпредсједника Скупштине општине Станари

145. Р Ј Е Ш Е Њ Е о избору потпредсједника СО Станари

146. Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу

147. Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу

148. Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ Дом здравља Станари

149. Р Ј Е Ш Е Њ Е  о именовању Комисије за примопредају дужности између разријешеног в.д. директора и          
        помоћника директора

150. Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу вршиоца дужности члана Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Станари

151. Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈЗУ Дом здравља Станари

152. Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ Центар за културу општине  
        Станари

153. Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈУ Центар за културу општине 
        Станари

154. З А К Љ У Ч А К

155. З А К Љ У Ч А К

156. Н А Р Е Д Б A о одређивању радног времена на дан празника Републике Српске-Дан успоставе Општег          
        оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, 21. новембра
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