
 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Станари бб, 74208 Станари, Тел: 053/201-810, Факс: 053/290-960,  

 Број: 01/1-020-106/21 

Датум:12.05.2021. године 

 На основу члана 104. Пословника о раду Скупштине општине Станари 

(„Службени гласник општине Станари“, број: 6/17),  

С А З И В А М 

04. редовну сједницу Скупштине општине Станари за 19.05.2021. године (сриједа). 

Сједница ће се одржати у сали Скупштине општине Станари са почетком у 10:00 

часова. 

 Колегијум Скупштине за 04. редовну сједницу Скупштине општине предлаже 

сљедећи: 

Д н е в н и  р е д 

1. Актуелни час. 

2. Разматрање Извода из Записника са 03. редовне сједнице Скупштине општине, 

3. Анализа финансијског извјештаја и извјештаја о преузетим а неизмиреним и 

неизвршеним обавезама општине Станари, 

4. Извјештаја о провјери обрачуна пореза и доприноса на лична примања у 

2020.години, 

5. Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе општине Станари за 

2020.годину, 

6. Извјештај о извршењу буџета општине Станари за период 01.01-

31.12.2020.године 

7. Приједлог Плана измирења неизмирених обавеза пренесених из претходног 

периода, 

8. Приједлог Одлуке о задуживању општине Станари за финансирање капиталних 

инвестиција, 

9. Приједлог Одлуке о задуживању општине Станари за финансирање пренесених 

обавеза, 

10. Извјештаји о раду Јавних установа и предузећа за 2020.годину, 

а).Извјештај о раду ЈУ СТООС 

б).Извјештај о раду ЈУ Центар за социјални рад Станари 

в).Извјештај о раду Центра за културу општине Станари, 

г).Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља Станари, 

д).Извјештај о раду ЈКП Екосфера Станари, 

11. Финансијски и извјештај о раду Црвеног крста Станари 



12. Финансијски извјештај о утрошку средстава из Буџета општине Станари за 

2020.годину ОБО Станари 

13. Финансијски извјештај о утрошку средстава из Буџета општине Станари за 

2020.годину Организације породица погинулих и заробљених бораца и 

несталих цивила општине Станари 

14.Приједлог Одлуке о давању сагласности на закључење судског поравнања 

(пијаца), 

15.Приједлог Одлуке о приступању Споразуму за климу и енергију и изради  

Акционог плана за одрживу енергију и борбу против климатских промјена, 

(SECAP) 

16.Приједлог Одлуке о уступању ловачке куће Ловачком удружењу Срндаћ 

Станари 

17.Приједлог Плана утрошка средстава за реализацију мјера заштите од пожара  

18.Приједлог Одлуке о повјеравању послова ЈКП Екосфера Станари, 

19.План рада Јавних установа  за 2021. годину, 

 a)План рада ЈУ СТООС, 

 б)План рада ЈУ Центар за социјални рад,  

 в)План рада Центра за културу општине Станари, 

 г)План рада ЈЗУ Дом здравља Станари, 

 д)План рада Агенције за развој општине Станари, 

20.Извјештај о стању безбједности на подручју општине Станари, 

21. Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о мртвозорству на подручју општине 

Станари 

22.Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 

секретара СО Станари 

23.Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 

директора ЈУ СТООС, 

24. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 

директора Центра за социјални рад, 

25. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 

директора Агенције за развој општине Станари, 

26. Приједлог Одлуке о расписивању Јавнох конкурса за избор и именовање 

директора Центра за културу општине Станара, 

27. Кадровска рјешења 

НАПОМЕНА:Радни материјал за тачку 3. Дневног реда, достављен је у 

материјалима за претходну сједницу (3 сједницу).  

Молим одборнике да сједници присуствују у заказано вријеме. 

 

                                                                               Предсједник Скупштине 

                                                             _____________________ 

                  Денис Стевановић 


