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ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА

ГОДИНЕ

АКТИ СКУПШТИНE
1.

II

На основу члана 39. 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 9. Пословника o раду Скупштине општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
6
/17),
Скупштина
општине
Станари,
на
конститутивној сједници, одржаној 11.01.2021.године,
доноси:
На основу члана 39. 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 9.
Пословника o раду Скупштине општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 6 /17),
Скупштина општине Станари, на конститутивној
сједници, одржаној 11.01.2021.године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу Верификационе комисије

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће
објављено у „Службеном гласнику општине Станари“
Образложење:
Чланом 44. Пословника о раду СО-е,
прописано је да мандат радног тијела траје колико и
мандат Скупштине општине. Како је мндат СО-е у
периоду
2016-2020
година
истекао,
то
је
предсједавајући Радног предсједништва
предложио доношење рјешења, исто је и
усвојено на сједници Скупштине 11.01.2021.године.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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:01-020-2//21
Датум:11.01.2021.године
Предсједавајући Радног
предсједништва СО-е
Сладоје Јеринић с.р.

I
Разрјешавају
се
Верификационе
комисије
Станари::
1.Здравко Јотић, предсједник,
2.Борис Шљивић,члан,
3.Славиша Максимовић,члан.

дужности
Скупштине

чланова
општине

2.
На основу члана 39. 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 9. Пословника општине Станари („Службени
гласник општине Станари“, број: 6 /17), Скупштина
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општине Станари, на конститутивној
одржаној 11.01.2021.године, доноси:

сједници,
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верификује се мандат одборницима у скупштини
општине Станари, у мандатном сазиву 2020-2024.
године.

РЈЕШЕЊЕ

о избору Верификационе комисије

2.

I

Овај Закључак ће бити објевљен
„Службеном гласнику општине Станари“.

У Верификациону комисију Скупштине
општине Станари, бирају се:

Брoj:01-020-4/21
Датум:11.01.2021.године

1.Небојша Кајганић, предсједник,
2.Драган Лазић,члан,
3.Слађан Богдановић, члан.

4.

II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
Чланом 44. Пословника о раду СО-е, прописано је да
мандат радног тијела траје колико и мандат
Скупштине општине. Како је мндат Верификационе
комисије СО-е у периоду 2016-2020 година истекао, то
је предсједавајући Радног предсједништва предложио
доношење рјешења као у диспозитиву, а исто је и
усвојено на сједници Скупштине 11.01.2021.године.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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:01-020-3/21
Датум:11.01.2021.године
Предсједавајући Радног
предсједништва СО-e
Сладоје Јеринић с.р.

Предсједавајући Радног
предсједништва СО-е
Сладоје Јеринић с.р.
На основу члана 37. Статута општине Станари
(„Службени гланик општине Станари“, број: 5/17),
Пословника о раду Скупштине општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број 6/17),
Скупштина општине Станари, на конститутивној
сједници, одржаној 11.01.2021. године доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о престанку мандата одборницима у Скупштини
општине Станари у мандатном сазиву 2016-2020.
године
I
Констатује се престанак мандата одборницима у
Скупштини општине Станари, у мандатном сазиву
2016-2020. године, са 11.01.2021. године, и то:
САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТАСНСД-МИЛОРАД ДОДИК
1. Остоја Стевановић
2. Дамир Керић
3. Здравко Јотић
4. Владо Цвијановић
5. Жељка Дамјановић
6. Гостимир Вукајловић
7. Андреа Богданић
8. Недељко Ђекић
9. Сретенка Рачић

3.
На основу члана 37. Статута општине Станари
(„Службени гланик општине Станари“, број: 5/17), а
након
извјештаја
Верификационе
комисије,
Скупштина општине Станари, на конститутивној
сједници, одржаној 11.01.2021. године доноси:
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се извјештај Верификационе комисије с
приједлогом да се констатује престанак мандата
одборницима у Скупштини општине Станари, у
мандатном сазиву 2016-2020. године, престанак
мандата свих радних тијела у Скупштини општине
Станари, у мандатном сазиву 2016-2020. године и

у

СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-СДС
1. Славиша Максимовић
2. Жељко Бајић
3. Дијана Бајић-Билановић
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА – СП
1. Игор Ристић
2. Борис Шљивић
ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ- ДНС
1. Бошко Прелић
2. Саша Дјукић
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ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА-ПДП
1. Драгомир Видовић
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I

Верификују се мандати одборницима у Скупштини
општине Станари, у мандатном сазиву 2020-2024.
године, са 11.01.2021. године, и то:

II
Престанком мандата скупштинском сазиву, у
мандатном периоду 2016-2020. године (односно
одборницима овог сазива), престаје мандат свих
радних тијела Скупштине општине Станари, у
мандатном периоду 2016-2020. године.
III
Овај Рјешење ће бити објевљено у „Службеном
гласнику општине Станари“.
Oбразложење:
Чланом 1.2.а) став 2. Изборног закона БиХ,
регулисано је да мандат чланова представничких
тијела, изабраних на редовним изборима, траје четири
године и тече од дана објављивања резултата избора.
У складу са чланом 9. Пословника о раду Скупштине
општине Станари (Сл.гл.општине Станари број:6/17),
Верификациона комисија је, на 01 сједници одржаној
11.01.2021.године, предложила
Скупштини да
верификује мандате изабраних одборника, као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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:01-020-5/21
Датум:11.01.2021.године

САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТАСНСД-МИЛОРАД ДОДИК
10. Дамир Керић
11. Дарко Кршић
12. Недељко Ђекић
13. Здравко Јотић
14. Младен Шљивић
15. Синиша Марић
16. Слађан Богдановић
17. Гостимир Вукајловић
УЈЕДИЊЕНА СРПСКА – УС
1. Жељка Дамјановић
2. Небојша Кајганић
3. Сладоје Јеринић
4. Бранислав Бјеличић
СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА – СП
3. Денис Стевановић
4. Борис Шљивић
СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-СДС
4. Синиша Брковић
5. Драган Лазић
ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ- ДНС
3. Михајло Гаврић
II

Предсједавајући Радног
предсједништва СО-е
Сладоје Јеринић с.р.
5.
На основу члана 37. Статута општине Станари
(„Службени гланик општине Станари“, број: 5/17),
Пословника о раду Скупштине општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број 6/17),
Скупштина општине Станари, на конститутивној
сједници, одржаној 11.01.2021. године доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о верификацији мандата одборницима у
Скупштини општине Станари у мандатном сазиву
2020-2024. године

Овај Рјешење ће бити објевљено у „Службеном
гласнику општине Станари“.
Oбразложење:
Чланом 1.2.а) став 2. Изборног закона БиХ,
регулисано је да мандат чланова представничких
тијела, изабраних на редовним изборима, траје четири
године и тече од дана објављивања резултата избора.
У складу са чланом 9. Пословника о раду
Скупштине општине Станари (Сл.гл.општине Станари
број:6/17), Верификациона комисија је, на 01 сједници
одржаној 11.01.2021.године, предложила Скупштини
да верификује мандате изабраних одборника, као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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.
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Број:01-020-6/21
Датум:11.01.2021.године

15. фебруар 2021 године

5.Душан Панић,члан,
6.Дражен Ковачевић,члан.
Предсједавајући Радног
предсједништва СО-е
Сладоје Јеринић с.р.

6.
На основу члана 37. Статута општине Станари
(„Службени гланик општине Станари“, број: 5/17),
Пословника о раду Скупштине општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број 6/17),
Скупштина општине Станари, на конститутивној
сједници, одржаној 11.01.2021. године доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника и чланова сталних
радних тијела Скупштине општине Станари
I
Разрјешавају се дужности предсједници и чланови
свих сталних радних тијела Скупштине општине
Станари, са даном 11.01.2021. године.
Комисија за избор и именовања:
1.Остоја Стевановић, предсједник,
2.Недељко Ђекић,члан,
3.Гостимир Вукајловић,члан,
4.Дијана Бајић-Билановић,члан,
5.Бишко Прелић,члан.
Комисија за статут и прописе:
1.Жељка Дамјановић,предсједник,
2.Жељко Бајић,члан,
3.Борис Шљивић,члан,
4.Дијана Смиљанић-Ђекић,члан,
5.Мирко Кајганић,члан.
Комисија за Буџет и финансије:
1.Здравко Јотић,предсједник,
2.Гостимир Вукајловић,члан,
3.Жељка Дамјановић,члан,
4.Жељко Бајић,члан,
5.Дамир керић,члан.
Комисија за награде и признања:
1.Бошко Прелић,предсједник,
2.Андреа Богданић,члан,
3.Борис Шљивић,члан,
4.Жељка Дамјановић,члан,
5.Владо Цвијановић,члан.
Комисија зa просторно уређење:
1.Остоја Стевановић,предсједник,
2.Дамир Керић,члан,
3.Александар Цвијановић,члан,
4.Горан Јеринић,члан,

Комисија за мјесне заједнице:
1.Недељко Ђекић,предсједник,
2.Мирко Кајганић,члан,
3.Радојица Ћелић,члан.
Комисија за планирање општинског развоја:
1.Жељка Дамјановић,предсједник,
2.Жељко Бајић,члан,
3.Горан Јеринић,члан,
4.Драгомир Видовић,члан,
5.Зоран Шкорић,члан.
Комисија за омладину:
1.Здравко Јотић,предсједник,
2.Борис Шљивић,члан,
3.Маја Перић,члан,
4.Данијел Шљивић,члан,
5.Сузана Ђекић,члан.
Комисија за заштиту околине,
природног насљеђа:
1.Сретенка Рачић,предсједник,
2.Бошко Прелић,члан,
3.Дарко Кршић,члан
4.Љубинка Јеринић,члан,
5.Драгомир Видовић,члан,

културног

и

Комисија за равноправност полова:
1.Андреа Богданић,предсједник,
2.Дијана Бајић-Билановић,члан
3.Владо Цвијановић, члан.
II
Овај Рјешење ће бити објевљено у „Службеном
гласнику општине Станари“.
Образложење:
Чланом 44. пословника о раду Скупштине
општине Станари (Службени гласник општине
Станари“, број 6/17), прописано је да мандат радног
тијела траје колико и мандат Скупштине општине. У
складу са тим. Верификациона комисија је предложила
Скупштини општине да рјешењем утврди престанак
мандата свих сталних радних тијела Скупштине
општине Станари у мандатном периоду 20162020.година.
Број:01-020-7/21
Датум:11.01.2021.године
Предсједавајући Радног
предсједништва СО-е
Сладоје Јеринић с.р.
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7.

8.

На основу члана 39. 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 9. Пословника о раду Скупштине општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
6
/17),
Скупштина
општине
Станари,
на
конститутивној сједници, одржаној 11.01.2021.године,
доноси:

На основу члана 39. 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 9. Пословника o раду Скупштине општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
6
/17),
Скупштина
општине
Станари,
на
конститутивној сједници, одржаној 11.01.2021.године,
доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о избору Kомисије за избор и именовање

РЈЕШЕЊЕ
о избору Kомисије за буџет и финансије

I

I

У Комисију за избор и именовање Скупштине општине
Станари, бирају се:

У Комисију за буџет и финансије Скупштине општине
Станари, бирају се:

1.Жељка Дамјановић, предсједник,
2. Синиша Брковић,члан,
3.Борис Шљивић, члан,
4.Михајло Гаврић, члан,
5.Гостимир Вукајловић,члан.

1.Денис Стевановић, предсједник,
2.Сладоје Јеринић,члан,
3.Михајло Гаврић, члан,
4.Синиша Брковић, члан,
5.Младен Шљивић,члан.

II

II

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће
објављено у „Службеном гласнику општине Станари“.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће
објављено у „Службеном гласнику општине Станари“

Образложење:

Образложење:

Чланом 44. Пословника о раду СО-е,
прописано је да мандат радног тијела траје колико и
мандат Скупштине општине. Како је мндат Комисије
за избор и именовање СО-е у периоду 2016-2020
година истекао, то је предсједавајући Радног
предсједништва предложио доношење рјешења као у
диспозитиву, а исто је и усвојено на сједници
Скупштине 11.01.2021.године.

Чланом 44. Пословника о раду СО-е,
прописано је да мандат радног тијела траје колико и
мандат Скупштине општине. Како је мндат Комисије
за буџет и финансије СО-е у периоду 2016-2020 година
истекао, то је предсједавајући Радног предсједништва
предложио доношење рјешења као у диспозитиву, а
исто је и усвојено на сједници Скупштине
11.01.2021.године.

ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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.

ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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:01-020-8/ 21
Датум:11.01.2021.године

Број:01-020-9/21
Датум:11.01.2021.године
Предсједавајући Радног
предсједништва СО-е
Сладоје Јеринић с.р.

Предсједавајући Радног
предсједништва СО-е
Сладоје Јеринић с.р.
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9.
На основу члана 39. 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 9. Пословника o раду Скупштине општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
6
/17),
Скупштина
општине
Станари,
на
конститутивној сједници, одржаној 11.01.2021.године,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о престанку функције предсједника Скупштине
општине Станари
1.
Остоји
Стевановићу,
престаје
функција
предсједника Скупштине општине Станари, због
истека мандата на који је биран, са даном
11.01.2021.године.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
Чланом 197. Пословника о раду Скупштине
општине прописано је да у случају истека мандата
функционеру, Скупштина констатује престанак
мандата усљед те чињенице. Мандат Скупштини
општине траје четири године и трајао је од 2016 до
2020.године.
Како је мандат предсједника Скупштине
истекао, то је предсједавајући Радног предсједништва
предложио доношење рјешења о престанку функције.
На сједици Скупштине одржаној 11.01.2021.године,
донијето је Рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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:01-020-10/21
Датум: 11.01.2021.године
Предсједавајући Радног
предсједништва СО-е
Сладоје Јеринић с.р.
10.
На основу члана 39. 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 9. Пословника општине Станари („Службени
гласник општине Станари“, број: 6 /17), Скупштина

15. фебруар 2021 године

општине Станари, на конститутивној
одржаној 11.01.2021.године, доноси:

сједници,

РЈЕШЕЊЕ
о престанку функције потпредсједника Скупштине
општине Станари
1. Бошку Прелићу, престаје функција потпредсједника
Скупштине општине Станари, због истека мандата на
који је биран, са даном 11.01.2021.године.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
Чланом 197. Пословника о раду Скупштине
општине прописано је да у случају истека мандата
функционеру, Скупштина констатује престанак
мандата усљед те чињенице. Мандат Скупштини
општине траје четири године и трајао је од 2016 до
2020.године.
Како је мандат подпредсједника Скупштине
истекао, то је предсједавајући Радног предсједништва
предложио доношење рјешења о престанку функције.
На сједици Скупштине одржаној 11.01.2021.године,
донесено је Рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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:01-020-12/21
Датум:11.01.2021.године
Предсједавајући Радног
предсједништва СО-е
Сладоје Јеринић с.р.
11.
На основу члана 39. 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 9. Пословника о раду Скупштине општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
6
/17),
Скупштина
општине
Станари,
на
конститутивној сједници, одржаној 11.01.2021.године,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о престанку функције замјеника начелника
општине Станари
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1. Денису Стевановићу, престаје функција замјеника
начелника општине Станари, због истека мандата на
који је биран, са даном 11.01.2021.године.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:

15. фебруар 2021 године
Образложење:

Чланом 15. и 25. Пословника о раду
Скупштине општине Станари, прописан је поступак
избора предсједника и потпредсједника Скупштине и
вријеме трајања мандата. Комисија за избор и
именовање је предложила наведено лице за
предсједника Скупштине, а исти је усвојен на сједници
Скупштине општине 11.01.2021.године

Чланом 197. Пословника о раду Скупштине
општине прописано је да у случају истека мандата
функционеру, Скупштина констатује престанак
мандата усљед те чињенице. Мандат Скупштини
општине траје четири године и трајао је од 2016 до
2020.године.
Како је мандат замјеника начелника општине
истекао, то је предсједавајући Радног предсједништва
предложио доношење рјешења о престанку функције.
На сједици Скупштине одржаној 11.01.2021.године,
донијето је Рјешење као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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

ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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.

13.

Број:01-020-11/21
Датум:11.01.2021.године
Предсједавајући Радног
предсједништва СО-е
Сладоје Јеринић с.р.
12.
На основу члана 39. 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 9. Пословника o раду општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 6 /17),
Скупштина општине Станари, на конститутивној
сједници, одржаној 11.01.2021.године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о избору предсједника Скупштине општине
Станари
1. За предсједника Скупштине општине Станари,
изабран је Денис Стевановић, дипл.инг.саобраћаја, из
Остружње Доње.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Станари“.

Број:01-020-13 /21
Датум:11.01.2021.године
Предсједавајући Радног
предсједништва СО-е
Сладоје Јеринић с.р.

На основу члана 39.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 9. Пословника о раду општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 6 /17),
Скупштина општине Станари, на конститутивној
сједници, одржаној 11.01.2021.године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о избору потпредсједника Скупштине општине
Станари
1. За потпредсједника Скупштине општине Станари
изабран је Небојша Кајганић, из Станара.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
Чланом 15. и 25. Пословника о раду Скупштине
општине Станари, прописан је поступак избора
предсједника и потпредсједника Скупштине и вријеме
трајања мандата. Комисија за избор и именовање је
предложила наведено лице за подпредсједника
Скупштине, а исти је усвојен на сједници Скупштине
општине 11.01.2021.године
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја коначно у управном поступку
и против истог није дозвољена жалба, али се може
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покренути управни спор тужбом код Окружног суда у
Добоју, у року 30 дана од дана достављања Рјешења.
Број:01-020-14/21
Датум:11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
14.
На основу члана 39. 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 9. Пословника o раду Скупштине општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
6
/17),
Скупштина
општине
Станари,
на
конститутивној сједници, одржаној 11.01.2021.године,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу секретара Скупштине општине
Станари
1. Дијана Смиљанић-Ђекић, разрјешава се дужности
секретара Скупштине општине Станари, због истека
мандата на који је бирана, са даном 11.01.2021.године.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
Члан 189. Пословника о раду Скупштине општине
(Службени гласник општине Станари“, број: 6 /17)
гласи:“ Приједлоге кандидата за избор и именовање из
надлежности Скупштине, у складу са законом и
Статутом, могу поднијети начелник општине,
Комисија за избор и именовање као и одборници у
Скупштини“.
Како је мандат Супштини општине у
мандатном периду од 2016 до 2020.године истекао, то
је Комисија за избор и именовање предложила да се
донесе рјешење о разрјешењу секретара СО-е.
.Приједлог је разматрала Комисија за избор и
именовање, а исти усвојен
11.01.2021.године на
сједници Супштине општине Станари.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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.

15. фебруар 2021 године

Број:01-020-15/21
Датум:11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
15.
На основу члана 39. 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 9. Пословника o раду Скупштине општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
6
/17),
Скупштина
општине
Станари,
на
конститутивној сједници, одржаној 11.01.2021.године,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности секретара
Скупштине општине Станари
1. Горан Панчић, дипломирани правник, именује се за
вршиоца дужности секретара Скупштине општине
Станaри.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
Члан 189. Пословника о раду Скупштине
општине (Службени гласник општине Станари“, број:
6 /17) гласи:“ Приједлоге кандидата за избор и
именовање из надлежности Скупштине, у складу са
законом и Статутом, могу поднијети начелник
општине, Комисија за избор и именовање као и
одборници у Скупштини“.
Комисија за избор и именовање предложила је
да се донесе рјешење о именовању в.д. секретара СО-е.
.Приједлог је разматрала Комисија за избор и
именовање, а исти усвојен
11.01.2021.године на
сједници Супштине општине Станари.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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:01-020-16/21
Датум:11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
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16.

17.

На основу члана 39. 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 9. Пословника о раду Скупштине општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
6
/17),
Скупштина
општине
Станари,
на
конститутивној сједници, одржаној 11.01.2021.године,
доноси:

На основу члана 39. 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 9. Пословника o Скупштине општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 6 /17),
Скупштина општине Станари, на конститутивној
сједници, одржаној 11.01.2021.године, доноси:

РЈЕШЕЊE
о разрјешењу вршиоца дужности начелника
Одјељења за општу управу
1. Данијела Гаврић, мастер екологије и околинског
управљања, разрјешава се дужности вршиоца
дужности начелника Одјељења за oпшту управу, са
даном 11.01.2021. године.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
Члан 189. Пословника о раду Скупштине
општине (Службени гласник општине Станари“, број:
6 /17) гласи:“ Приједлоге кандидата за избор и
именовање из надлежности Скупштине, у складу са
законом и Статутом, могу поднијети начелник
општине, Комисија за избор и именовање као и
одборници у Скупштини“. Чланом 59. Закона о
локалној самоуправи прописано је да начелник
општине предлаже именовање и разрјешење начелника
одјељења или службе.
Начелник општине поднио је Скупштини
општине приједлог да се горе наведено
лице
разријеши дужности в.д. начелника Одјељења за
општу управу у Општинској управи општине Станари.
.Приједлог је разматрала Комисија за избор и
именовање, а исти усвојен
11.01.2021.године на
сједници Супштине општине Станари.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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:01-020-17/21
Датум:11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности Одјељења за
општу управу
1. Ненад Стевановић, мастер криминалистике, именује
се за вршиоца дужности начелника Одјељења за општу
управу у Општинској управи општине Станари, са
даном, 11.01.2021.године.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
Члан 189. Пословника о раду Скупштине
општине (Службени гласник општине Станари“, број:
6 /17) гласи:“ Приједлоге кандидата за избор и
именовање из надлежности Скупштине, у складу са
законом и Статутом, могу поднијети начелник
општине, Комисија за избор и именовање као и
одборници у Скупштини“. Чланом 59. Закона о
локалној самоуправи прописани је да начелник
општине предлаже именовање и разрјешење начелника
одјељења или службе.
Начелник општине поднио је Скупштини
општине приједлог да се горе наведено лице именује
за в.д. начелника Одјељења за општу управу у
Општинској управи општине Станари. .Приједлог је
разматрала Комисија за избор и именовање, а усвојен
је 11.01.2021.године на сједници Супштине општине
Станари.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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:01-020-18/21
Датум:11.01.2020.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић
с.р.
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19.

На основу члана 39. 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 9. Пословника o раду Скупштине општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
6
/17),
Скупштина
општине
Станари,
на
конститутивној сједници, одржаној 11.01.2021.године,
доноси:

На основу члана 39. 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 9. Пословника o раду општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 6 /17),
Скупштина општине Станари, на конститутивној
сједници, одржаној 11.01.2021.године, доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника
Одјељења за привреду и финансије

РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности начелника
Одјељења за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију

1.
Зоран
Шкорић,
дипл.инж.електротехнике,
разрјешава се дужности вршиоца дужности начелника
Одјељења за привреду и финансије, са даном
11.01.2021. године.

1. Бранко Вуковић, дипл. инг. машинства , из
Остружње Доње, именује се за вршиоца дужности
начелника Одјељења за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију у Општинској управи
општине Станари, са даном 12.01.2021. године.

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
Члан 189. Пословника о раду Скупштине
општине (Службени гласник општине Станари“, број:
6 /17) гласи:“ Приједлоге кандидата за избор и
именовање из надлежности Скупштине, у складу са
законом и Статутом, могу поднијети начелник
општине, Комисија за избор и именовање као и
одборници у Скупштини“. Чланом 59. Закона о
локалној самоуправи прописанo је да начелник
општине предлаже именовање и разрјешење начелника
одјељења или службе.
Начелник општине поднио је Скупштини
општине приједлог да се горе наведено
лице
разријеши дужности в.д. начелника Одјељења за
привреду и финансије у Општинској управи општине
Станари. .Приједлог је разматрала Комисија за избор
и именовање, а исти усвојен 11.01.2021.године на
сједници Супштине општине Станари.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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:01-020-19 /21
Датум: 11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
Члан 189. Пословника о раду Скупштине
општине (Службени гласник општине Станари“, број:
6 /17) гласи:“ Приједлоге кандидата за избор и
именовање из надлежности Скупштине, у складу са
законом и Статутом, могу поднијети начелник
општине, Комисија за избор и именовање као и
одборници у Скупштини“. Чланом 59. Закона о
локалној самоуправи прописани је да начелник
општине предлаже именовање и разрјешење начелника
одјељења или службе.
Начелник општине поднио је Скупштини
општине приједлог да се горе наведено лице именује
за в.д. начелника Одјељења за просторно уређење,
стамбено-комуналне
послове
и
екологију
у
Општинској управи општине Станари. .Приједлог је
разматрала Комисија за избор и именовање, а усвојен
је 11.01.2021.године на сједници Супштине општине
Станари.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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:01-020-20/21
Датум:11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
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20.

21.

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 37. Статута општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
5/17) и члана 9. Пословника о раду Скупштине
општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број: 6 /17), Скупштина општине Станари,
на
конститутивној
сједници,
одржаној
11.01.2021.године, доноси:

На основу члана 39. 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 9. Пословника o раду Скупштине општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
6
/17),
Скупштина
општине
Станари,
на
конститутивној сједници, одржаној 11.01.2021.године,
доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршилаца дужности предсједника и
чланова Надзорног одбора
ЈКП „Екосфера“ Станари

РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршилаца дужности предсједника и
чланова Надзорног одбора
ЈКП „Екосфера“ Станари

I

I

Разрјешавају се
вршиоци дужности
предсједника и чланова Надзорног одбора ЈКП
„Екосфера“ Станари, са даном 11.01.2021.године.
1.Mилисав Зеленковић, предсједник,
2. Ђорђо Панић, члан,
3. Драган Лазић, члан.

За вршиоце дужности предсједника и чланова
Надзорног одбора ЈКП „Екосфера“ Станари, именују
се:
1. Горан Гарић, предсједник,
2. Бранко Јањиловић, члан,
3. Бојан Радишковић, члан.

II

II

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
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“.
Како се Чланови Надзорног одбора налазе у
статусу вршиоца дужности више од 90 дана, то је
начелник општине поднио приједлог да се горе
наведени разријеше дужности чланова Надзорног
одбора. Исти је разматрала Комисија за избор и
именвања, а усвојен на сједници Скупштине општине
11.01.2021.године.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се
у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење
Члан 189. Пословника о раду Скупштине
општине (Службени гласник општине Станари“, број:
6 /17) гласи:“ Приједлоге кандидата за избор и
именовање из надлежности Скупштине, у складу са
законом и Статутом, могу поднијети начелник
општине, Комисија за избор и именовање као и
одборници у Скупштини“.
Начелник општине поднио је Скупштини
општине приједлог да се горе наведена лица именују за
в.д. предсједника и чланова Надзорног одбора ЈКП“
Екосфера“ Станари. Приједлог је разматрала Комисија
за Избор и именовање, а усвојен је 11.01.2021.године
на сједници Супштине општине Станари..

ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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:01-020-21/21
Датум:11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИКСКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.

ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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:01-020-22/21
Датум:11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
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22.
На основу члана 39. 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 9. Пословника општине Станари („Службени
гласник општине Станари“, број: 6 /17), Скупштина
општине Станари, на конститутивној сједници,
одржаној 11.01.2021.године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршилаца дужности предсједника и
чланова Управног одбора
ЈУ „Спортско-туристичке организације“ општине
Станари
I
1.Слободан Гостимировић, предсједник,
2. Мирко Тодорић, члан,
3. Жељко Миливојевић, члан.
Разрјешавају се
вршиоци дужности
предсједника и чланова Управног одбора Јавне
установе
„Спортско-туристичке
организације“
општине Станари, са даном 11.01.2021.године.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављивљено у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
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“.
Како се Чланови Надзорног одбора налазе у
статусу вршиоца дужности више од 90 дана, то је
начелник општине поднио приједлог да се горе
наведени разријеше дужности чланова Надзорног
одбора. Исти је разматрала Комисија за избор и
именвања, а усвојен на сједници Скупштине општине
11.01.2021.године.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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.
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Број:01-020-23/21
Датум::11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
23.
На основу члана 39. 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 9. Пословника о раду Скупштине општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
6
/17),
Скупштина
општине
Станари,
на
конститутивној сједници, одржаној 11.01.2021.године,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршилаца дужности предсједника и
чланова Управног одбора
ЈУ СТООС
I
За вршиоце дужности предсједника и чланова
Управног одбора Јавне установе „Спортско-туристичке
организације“ општине Станари именују се:
1. Срђан Грујић, предсједник,
2. Душан Марић, члан,
3. Славиша Перић, члан.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
Члан 189. Пословника о раду Скупштине
општине (Службени гласник општине Станари“, број:
6 /17) гласи:“ Приједлоге кандидата за избор и
именовање из надлежности Скупштине, у складу са
законом и Статутом, могу поднијети начелник
општине, Комисија за избор и именовање као и
одборници у Скупштини“.
Начелник општине поднио је Скупштини
општине приједлог да се горе наведена лица именују за
в.д. предсједника и чланова Управног одбора Јавне
установе „Спортско-туристичка организација општине
Станари“. Приједлог је разматрала Комисија за Избор
и именовање, а усвојен је 11.01.2021.године на
сједници Супштине општине Станари..
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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.
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Број:01-020-24/21
Датум:11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.

24.
На основу члана 39. 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 9. Пословника о раду Скупштине општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
6
/17),
Скупштина
општине
Станари,
на
конститутивној сједници, одржаној 11.01.2021.године,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршилаца дужности предсједника и
чланова Управног одбора
ЈУ „Центар за културу“ Станари
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покренути управни спор тужбом код Окружног суда у
Добоју, у року 30 дана од дана достављања Рјешења.
Број:01-020-25/21
Датум:11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
25.
На основу члана 39. 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 9. Пословника о раду Скупштине општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
6
/17),
Скупштина
општине
Станари,
на
конститутивној сједници, одржаној 11.01.2021.године,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршилаца дужности предсједника и
чланова Управног одбора
ЈУ „Центар за културу“ Станари

I
1. Миломир Стевановић, предсједник,
2. Дарко Станковић, члан,
3. Дијана Гојић, члан.
Разрјешавају се
вршиоци дужности
предсједника и чланова Управног одбора Јавне
установе „Центар за културу“ Станари, са даном
11.01.2021.године.
II

I
За вршиоце дужности предсједника и чланова
Управног одбора Јавне установе „Центар за културу“
општине Станари, именују се:
1. Јелена Перић, предсједник,
2. Рајко Радић, члан,
3. Марко Ковачевић, члан.
II

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
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“.
Како се Чланови Надзорног одбора налазе у
статусу вршиоца дужности више од 90 дана, то је
начелник општине поднио приједлог да се горе
наведени разријеше дужности чланова Надзорног
одбора. Исти је разматрала Комисија за избор и
именвања, а усвојен на сједници Скупштине општине
11.01.2021.године.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
Члан 189. Пословника о раду Скупштине
општине (Службени гласник општине Станари“, број:
6 /17) гласи:“ Приједлоге кандидата за избор и
именовање из надлежности Скупштине, у складу са
законом и Статутом, могу поднијети начелник
општине, Комисија за избор и именовање као и
одборници у Скупштини“.
Начелник општине поднио је Скупштини
општине приједлог да се горе наведена лица именују за
в.д. предсједника и чланова Управног одбора
ЈУ“Центар за културу“ Станари. Приједлог је
разматрала Комисија за Избор и именовање, а усвојен
је 11.01.2021.године на сједници Супштине општине
Станари..

ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја коначно у управном поступку
и против истог није дозвољена жалба, али се може

ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја коначно у управном поступку
и против истог није дозвољена жалба, али се може
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покренути управни спор тужбом код код Окружног
суда у Добоју, у року 30 дана од дана достављања
Рјешења.
Број:01-020-26/21
Датум:11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
26.
На основу члана 39. 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 9. Пословника о раду Скупштине општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
6
/17),
Скупштина
општине
Станари,
на
конститутивној сједници, одржаној 11.01.2021.године,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршилаца дужности предсједника и
чланова Управног одбора
ЈЗУ „Дом здравља“ Станари
I
1. Марјановић Свјетлана, предсједник,
2. Синиша Бјеличић, члан,
3. Гордан Бајић, члан.
Разрјешавају се
вршиоци дужности
предсједника и чланова Управног одбора Јавне
здравствене установе „Дом здравља“ Станари, са
даном 11.01.2021.године.

15. фебруар 2021 године

ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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:01-020-27/21
Датум:11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
27.
На основу члана 39. 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 9. Пословника o раду Скупштине општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
6
/17),
Скупштина
општине
Станари,
на
конститутивној сједници, одржаној 11.01.2021.године,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршилаца дужности предсједника и
чланова Управног одбора
ЈЗУ „Дом здравља“ Станари
I
За вршиоце дужности предсједника и чланова
Управног одбора Јавне здравствене установе „Дом
здравља“ Станари, именују се:
1. Миланка Кесер, предсједник,
2. Драган Божић, члан,
3. Николина Гаврић, члан.

II
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
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“.
Како се Чланови Надзорног одбора налазе у
статусу вршиоца дужности више од 90 дана, то је
начелник општине поднио приједлог да се горе
наведени разријеше дужности чланова Надзорног
одбора. Исти је разматрала Комисија за избор и
именвања, а усвојен на сједници Скупштине општине
11.01.2021.године.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
Члан 189. Пословника о раду Скупштине
општине (Службени гласник општине Станари“, број:
6 /17) гласи:“ Приједлоге кандидата за избор и
именовање из надлежности Скупштине, у складу са
законом и Статутом, могу поднијети начелник
општине, Комисија за избор и именовање као и
одборници у Скупштини“.
Начелник општине поднио је Скупштини
општине приједлог да се горе наведена лица именују за
в.д. предсједника и чланова Надзорног одбора ЈЗУ“
Дом здравља“ Станари. Приједлог је разматрала
Комисија за Избор и именовање, а усвојен је
11.01.2021.године на сједници Супштине општине
Станари..
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ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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:01-020-28/21
Датум:11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
28.
На основу члана 39. 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 9. Пословника o раду Скупштине општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
6
/17),
Скупштина
општине
Станари,
на
конститутивној сједници, одржаној 11.01.2021.године,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршилаца дужности предсједника и
чланова Управног одбора
ЈУ „Центар за социјални рад“ Станари
I
1. Слађан Шљивић, предсједник,
2. Вероника Тутњевић, члан,
3. Миланка Кесер, члан.
Разрјешавају се
вршиоци дужности
предсједника и чланова Управног одбора Јавне
установе „Центар за социјални рад“ Станари, са даном
11.01.2021.године
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именвања, а усвојен на сједници Скупштине општине
11.01.2021.године.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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:01-020-29/21
Датум:11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
29.
На основу члана 39. 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 9. Пословника о раду Скупштине општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
6
/17),
Скупштина
општине
Станари,
на
конститутивној сједници, одржаној 11.01.2021.године,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ

о именовању вршилаца дужности предсједника и
чланова Управног одбора
ЈУ „Центар за социјални рад“ Станари
I
За вршиоце дужности предсједника и чланова
Управног одбора Јавне установе „Центар за социјални
рад“ Станари именују се:
1. Александар Богдановић, предсједник,
2. Игор Ристић, члан,
3. Жељко Јанковић, члан.

II
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
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“.
Како се чланови Надзорног одбора налазе у
статусу вршиоца дужности више од 90 дана, то је
начелник општине поднио приједлог да се горе
наведени разријеше дужности чланова Надзорног
одбора. Исти је разматрала Комисија за избор и

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
Члан 189. Пословника о раду Скупштине
општине (Службени гласник општине Станари“, број:
6 /17) гласи:“ Приједлоге кандидата за избор и
именовање из надлежности Скупштине, у складу са
законом и Статутом, могу поднијети начелник
општине, Комисија за избор и именовање као и
одборници у Скупштини“.
Начелник општине поднио је Скупштини
општине приједлог да се горе наведена лица именују за
в.д. предсједника и чланова Надзорног одбора Јавне
установе“ Центар за социјални рад“ Станари.
Приједлог је разматрала Комисија за Избор и
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именовање, а усвојен је 11.01.2021.године на сједници
Супштине општине Станари..

за Избор и именовање, а усвојен је 11.01.2021.године
на сједници Супштине општине Станари..

ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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.

ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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:01-020-30/21
Датум:11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
30.

Број:01-020-31/21
Датум:11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
31.

На основу члана 39. 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 9. Пословника о раду Скупштине општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
6
/17),
Скупштина
општине
Станари,
на
конститутивној сједници, одржаној 11.01.2021.године,
доноси:

На основу члана 39. 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 9. Пословника о раду Скупштине општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
6
/17),
Скупштина
општине
Станари,
на
конститутивној сједници, одржаној 11.01.2021.године,
доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршилаца дужности предсједника и
чланова Управног одбора
ЈУ Агенција за развој општине Станари

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ
„Спортско-туристичка организација општине
Станари“

I

I

За вршиоце дужности предсједника и чланова
Управног одбора Јавне установе „Агенција за развој“
Станари, именују се:
1. Горан Баћић, предсједник,
2. Жељко Шетушић, члан,
3. Борислав Тaдић, члан.

Борис Шљивић, професор разредне наставе из
Станара, разрјешава се дужности вршиоца дужности
директора ЈУ „Спортско-туристичке организације
општине Станари“, са даном 11.01.2021.године.

II

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
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“.
Како се директор поменуте установе налази у
статусу вршиоца дужности више од 90 дана, то је
начелник општине поднио приједлог да се горе
наведени разријеши дужности директора. Исти је
разматрала Комисија за избор и именовања, а усвојен
на сједници Скупштине општине 11.01.2021.године.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења ,
а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
Члан 189. Пословника о раду Скупштине
општине (Службени гласник општине Станари“, број:
6 /17) гласи:“ Приједлоге кандидата за избор и
именовање из надлежности Скупштине, у складу са
законом и Статутом, могу поднијети начелник
општине, Комисија за избор и именовање као и
одборници у Скупштини“.
Начелник општине поднио је Скупштини
општине приједлог да се горе наведена лица именују за
в.д. предсједника и чланова Управног одбора“Агенција
за развој“ Станари. Приједлог је разматрала Комисија

II
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ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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:01-020-32/21
Датум:11.01.2021.годинe
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
32.
На основу члана 39. 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 9. Пословника о раду Скупштине општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
6
/17),
Скупштина
општине
Станари,
на
конститутивној сједници, одржаној 11.01.2021.године,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора ЈУ
„Спортско-туристичка организација општине
Станари“
1. Мирко Кесер, дипл. инж. саобраћаја, именује се за
вршиоца дужности директора ЈУ „Спортскотуристичке организације општине Станари“, са даном
12.01.2021. године.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
Члан 189. Пословника о раду Скупштине
општине (Службени гласник општине Станари“, број:
6 /17) гласи:“ Приједлоге кандидата за избор и
именовање из надлежности Скупштине, у складу са
законом и Статутом, могу поднијети начелник
општине, Комисија за избор и именовање као и
одборници у Скупштини“.
Начелник општине поднио је Скупштини
општине приједлог да се горе наведено лице именују
за
в.д.
директора
ЈУ„Спортско-туристичке
организације општине Станари“.
.Приједлог је
разматрала Комисија за Избор и именовање, а усвојен
је 11.01.2021.године на сједници Супштине општине
Станари.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја коначно у управном поступку
и против истог није дозвољена жалба, али се може

15. фебруар 2021 године

покренути управни спор тужбом код Окружног суда у
Добоју, у року 30 дана од дана достављања Рјешења.
Број:01-020-33/21
Датум:11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
33.
На основу члана 39. 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 9. Пословника о раду Скупштине општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
6/17), Скупштина општине Станари, на конститутивној
сједници, одржаној 11.01.2021.године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ
„Центар за културу“ Станари
I
Слађан Богдановић, дипл. инг.пољопривреде,
из Јелањске, разрјешава се дужности вршиоца
дужности директора ЈУ „Центар за културу“ Станари,
са даном 11.01.2021.године.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
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“.
Како се директор поменуте установе налази у
статусу вршиоца дужности више од 90 дана, то је
начелник општине поднио приједлог да се горе
наведени разријеши дужности директора. Исти је
разматрала Комисија за избор и именовања, а усвојен
на сједници Скупштине општине 11.01.2021.године.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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.
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Број:01-020-34/21
Датум: 11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
34.
На основу члана 39. 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 9. Пословника о раду Скупштине општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
6
/17),
Скупштина
општине
Станари,
на
конститутивној сједници, одржаној 11.01.2021.године,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора ЈУ
„Центар за културу“ општине Станари
1. Анђелко Тадић, мастер права, именује се за вршиоца
дужности директора ЈУ „Центар за културу“ општине
Станари, са даном 12.01.2021. године.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Станари“.

15. фебруар 2021 године

35.
На основу члана 39. 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 9. Пословника о раду Скупштине општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
6
/17),
Скупштина
општине
Станари,
на
конститутивној сједници, одржаној 11.01.2021.године,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиoца дужности директора ЈЗУ
„Дом здравља“ Станари
I
Недељко Ђекић, дипломирани економиста
пословне економије, из Радње Доње, разрјешава се
дужности вршиоца дужности директора ЈЗУ „Дом
здравља“ Станари, са даном 11.01.2021.године.
II

Начелник општине поднио је Скупштини
општине приједлог да се горе наведено лице именују
за в.д. директора ЈУ „Центар за културу“општине
Станари. Приједлог је разматрала Комисија за избор и
именовање, а усвојен је 11.01.2021.године на сједници
Скупштине општине Станари.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
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“.
Како се директор поменуте установе налази у
статусу вршиоца дужности више од 90 дана, то је
начелник општине поднио приједлог да се горе
наведени разријеши дужности директора. Исти је
разматрала Комисија за избор и именовања, а усвојен
на сједници Скупштине општине 11.01.2021.године.

ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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.

ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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.

Образложење:
Члан 189. Пословника о раду Скупштине
општине (Службени гласник општине Станари“, број:
6 /17) гласи:“ Приједлоге кандидата за избор и
именовање из надлежности Скупштине, у складу са
законом и Статутом, могу поднијети начелник
општине, Комисија за избор и именовање као и
одборници у Скупштини“.

Број:01-020-35/21
Датум:11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.

Број:01-020-36/21
Датум: 11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИН
Денис Стевановић с.р.
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36.
На основу члана 39. 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 9. Пословника o раду Скупштине општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
6
/17),
Скупштина
општине
Станари,
на
конститутивној сједници, одржаној 11.01.2021.године,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ
„Дом здравља“ Станари
1. др Александар Панић, спец. гинекологије и
акушерства, именује се за вршиоца дужности
директора ЈЗУ „Дом здравља“ Станари, са даном
12.01.2021. године.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
Члан 189. Пословника о раду Скупштине
општине (Службени гласник општине Станари“, број:
6 /17) гласи:“ Приједлоге кандидата за избор и
именовање из надлежности Скупштине, у складу са
законом и Статутом, могу поднијети начелник
општине, Комисија за избор и именовање као и
одборници у Скупштини“.
Начелник општине поднио је Скупштини
општине приједлог да се горе наведено лице именују
за в.д. директора „Спортско-туристичке организације“
општине Станари. .Приједлог је разматрала Комисија
за избор и именовање, а усвојен је 11.01.2021.године на
сједници Супштине општине Станари.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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:01-020-37/21
Датум:11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
37.
На основу члана 39. 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 9. Пословника о раду општине Станари

15. фебруар 2021 године

(„Службени гласник општине Станари“, број: 6 /17),
Скупштина општине Станари, на конститутивној
сједници, одржаној 11.01.2021.године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈУ
„Центар за социјални рад“ Станари
I
Александер Игњић, дипломирани економиста,
из Брестова, разрјешава се дужности вршиоца
дужности директора ЈУ „Центар за социјални рад“
Станари, са даном 11.01.2021.године.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
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“.
Како се директор поменуте установе налази у
статусу вршиоца дужности више од 90 дана, то је
начелник општине поднио приједлог да се горе
наведени разријеши дужности директора. Исти је
разматрала Комисија за избор и именовања, а усвојен
на сједници Скупштине општине 11.01.2021.године.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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:01-020-38/21
Датум:11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
38.
На основу члана 39. 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 9. Пословника о раду Скупштине општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
6
/17),
Скупштина
општине
Станари,
на
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конститутивној сједници, одржаној 11.01.2021.године,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора ЈУ
„Центар за социјални рад“ Станари
1. Дарко Тутњевић, дипломирани правник унутрашњих
послова, именује се за вршиоца дужности директора
ЈУ „Центар за социјални рад“ Станари, са даном
12.01.2021. године.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
Члан 189. Пословника о раду Скупштине
општине (Службени гласник општине Станари“, број:
6 /17) гласи:“ Приједлоге кандидата за избор и
именовање из надлежности Скупштине, у складу са
законом и Статутом, могу поднијети начелник
општине, Комисија за избор и именовање као и
одборници у Скупштини“.
Начелник општине поднио је Скупштини
општине приједлог да се горе наведено лице именују
за в.д. директора ЈУ „Центар за социјални рад“
Станари. .Приједлог је разматрала Комисија за Избор
и именовање, а усвојен је 11.01.2021.године на
сједници Супштине општине Станари.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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:01-020-39/21
Датум: 11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
39.
На основу члана 39. 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 9. Пословника о раду Скупштине општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
6
/17),
Скупштина
општине
Станари,
на
конститутивној сједници, одржаној 11.01.2021.године,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
„Агенције за развој“ општине Станари

15. фебруар 2021 године

1. Михајло Гаврић, дипл. инг.пољопривреде, именује
се за вршиоца дужности директора „Агенције за
развој“општине Станари, са даном 12.01.2021. године.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
Члан 189. Пословника о раду Скупштине
општине (Службени гласник општине Станари“, број:
6 /17) гласи:“ Приједлоге кандидата за избор и
именовање из надлежности Скупштине, у складу са
законом и Статутом, могу поднијети начелник
општине, Комисија за избор и именовање као и
одборници у Скупштини“.
Начелник општине поднио је Скупштини
општине приједлог да се горе наведено лице именују
за в.д. директора JУ„ Агенција за развој“ општине
Станари. .Приједлог је разматрала Комисија за избор
и именовање, а усвојен је 11.01.2021.године на
сједници Супштине општине Станари.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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:01-020-40/21
Датум: 11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИКСКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
40.
На основу члана 39. 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 9. Пословника o раду општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 6 /17),
Скупштина општине Станари, на конститутивној
сједници, одржаној 11.01.2021.године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ

о избору Kомисије за статут и прописе
I
У Комисију за статут и прописе Скупштине општине
Станари, бирају се:
1.Жељка Дамјановић, предсједник,
2.Синиша Брковић,члан,
3.Синиша Марић, члан,
4.Горан Панчић, члан,
5.Дарко Тутњевић, члан.
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II

II

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће
објављено у „Службеном гласнику општине Станару“.

Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да, у
складу са Законом о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), изврши
примопредају дужности између разријешеног и
новоименованог службеника на руководећем радном
мјесту, или разријешеног и именованог директора
Јавних установа или предузећа.

Образложење:
Чланом 44. Пословника о раду СО-е,
прописано је да мандат радног тијела траје колико и
мандат Скупштине општине. Како је мндат Комисије
за статут и прописе СО-е у периоду 2016-2020 година
истекао, то је Комисија за избор и именовање
предложила доношење Рјешења као у диспозитиву, а
исто је и усвојено на сједници Скупштине
11.01.2021.године.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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:01-020-41/21
Датум:11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
41.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16) и члана 37. Статута општине станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/17),
Скупштина општине Станари, на конститутивној
сједници, одржаној 11.01.2021.године, доноси:

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће
објављено у „Службеном гласнику општине Станари“
Образложење:
Чланом 48.Закона о локалној самоуправи
прописан је састав Комисије за примопредају
дужности између службеника на руководећим радним
мјестима, и директора јавних предузећа и установа.
Комисија за избор и именовање предложила је
наведену комисију , а Скупштина на сједници
одржаној 11.01.2021.године донијела рјешење као у
диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:Ово рјешење ја 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:01-020-43/21
Датум:11.01.2021,године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.

РЈЕШЕЊЕ

о избору Kомисије за примопредају дужности
између службеника на руководећим радним
мјестима и између директора јавних установа и
предузећа
I
Именује се Комисија за примопредају дужности
између службеника на руководећим радним мјестима и
између директора јавних установа и предузећа.
У Комисију се бирају:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дијана Смиљанић Ђекић, предсједник,
Горан Панчић, члан,
Бојан Шушковић, ЈКП Екосфера, члан,
Каролина Марић, ЈУ Центар за културу, члан,
Игор Бајић, ЈУ СТООС, члан,
Свјетлана Марјановић, ЈУ Центар за социјални
рад, члан
Љиљана Радишковић, ЈЗУ Дом здравља, члан.

42.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16) и члана 37. Статута општине станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/17),
Скупштина општине Станари, на конститутивној
сједници, одржаној 11.01.2021.године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ

о избору Kомисије за примопредају дужности
између предсједника Скупштине општине
I
Именује се Комисија за примопредају дужности
између предсједника Скупштине општине У Комисију
се бирају:
1.
2.
3.

Младен Шљивић, предсједник,
Небојша Кајганић, члан,
Борис Шљивић, члан.

Страна 22

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СТАНАРИ - БР. 1

15. фебруар 2021 године

II

Члaн 1.

Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да, у
складу са Законом о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), изврши
примопредају дужности између разријешеног и
новоименованог предсједника Скупштине општине.

Oвoм Одлукoм сe утвђуje висинa вриjeднoсти
нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу општинe Станари пo
зoнaмa, нa дaн 31.12.2020. гoдинe, кoja ћe бити
кoриштeнa
у сврху утврђивaњa пoрeзa нa
нeпoкрeтнoсти у 2021. гoдини.

III

Члaн 2.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће
објављено у „Службеном гласнику општине Станари“
Образложење:
Чланом 48.Закона о локалној самоуправи прописан је
састав Комисије за примопредају дужности између
службеника на руководећим радним мјестима, и
директора јавних предузећа и установа. Комисија за
избор и именовање предложила је наведену комисију ,
а Скупштина на сједници одржаној 11.01.2021.године
донијела рјешење као у диспозитиву.
ПРАВНА ПОУКА:Ово рјешење ја 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:01-020-42/21
Датум:11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
43.
Нa oснoву члaна 4. Зaкoнa o пoрeзу нa
нeпoкрeтнoсти (»Службeни глaсник Рeпубликe
Српскe«, брoj: 91/15), члaнa 39. Зaкoнa o лoкaлнoj
сaмoупрaви (»Службeни глaсник Рeпубликe Српскe«,
брoj:97/16 и 36/19), члaнова 37. Стaтутa општине
Станари (»Службeни глaсник општинe Станари«, брoj:
5/17) Скупштинa општинe Станари, нa 02. редовној
сjeдници, oдржaнoj 11.02.2021.године, дoнoси:
OДЛУКУ
o висини вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу
општинe Станари пo зoнaмa зa пoтрeбe утврђивaњa
пoрeзa нa нeпoкрeтнoсти у 2021. гoдини

Нeпoкрeтнoсти, у смислу члaнa 2. стaв 1. тaчкa
4. Зaкoнa o пoрeзу нa нeпoкрeтнoсти (»Службeни
глaсник Рeпубликe Српскe«, брoj: 91/15) и oвe Одлукe,
прeдстaвљa зeмљиштe сa свим oним штo je трajнo
спojeнo сa њим или штo je изгрaђeнo нa пoвршини
зeмљиштa,
изнaд
или
испoд
зeмљиштa,
и
пoдрaзумиjeвa:
1. зeмљиштe (грaђeвинскo, пoљoприврeднo,
шумскo, индустриjскo и oстaлo);
2. грaђeвинскe oбjeктe (стaн, кућa, пoслoвни,
индустриjски и други oбjeкти).
Члaн 3.
Зa утврђивaњe вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти, из
члaнa 2. oвe Одлукe, тeритoриja општинe Станари сe
диjeли нa зoнe, и тo:
 2 вaнгрaдске зoне.
Члaн 4.
Висинa
вриjeднoсти
нeпoкрeтнoсти
пoдручjу Oпштинe, пo зoнaмa, изнoси:
Члaн 5.

нa

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa, oд дана
oбjaвљивaњa у »Службeнoм глaснику општинe
Станари«, a примjeњивaћe сe oд 01.01.2021. гoдинe.
Број:01-020-50/21
Датум:11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
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Табела уз одлуку- 43. вриједност непокретности

земљиште
Редни
број

Врста
зоне

1

2

2

Зона 1

3

Зона 2

Назив
зоне

3
Станар
и,
Рашко
вци,
Љеб,
Драгал
овци,
Горња
Остру
жња,
Доња
Остру
жња,
Осреда
к
Бресто
во,
Митро
вићи,
Церов
ица,
Јелањс
ка,
Доња
Радња,
Цвртко
вци

Оз
на
ка
зо
не

Објекти

4

Гра
ђев
ин.
зем
љи
ште
5

В3

1,33

0,44

0,55

0,67

0,33

630,0
0

600,
00

932,4
0

300,0
0

630,
00

В4

0,91

0,30

0,37

0,46

0,23

585,0
0

585,
00

865,8
0

290,0
0

585,
00

Пољоп
ривp.

Шумс
ко

Индус
тр.

Остал
о

Стам
бене

Циј
ена

Посло
вни

Инду
стр.

Оста
ли

земљи
ште

земљи
ште

земљи
ште

земљи
ште

једин
ице

кућ
е

прост
ор

објек
ат

обје
кти

6

7

8

9

10

11

12

13

14

44.
Нa oснoву члaна 8. Зaкoнa o пoрeзу нa
нeпoкрeтнoсти („Службeни глaсник Рeпубликe
Српскe“, брoj 91/15), члaнa 39. Зaкoнa o лoкaлнoj
сaмoупрaви („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe“,
брoj 97/16 и 36/19 ) и члaна 37. Стaтутa општине
Станари („Службeни глaсник општинe Станари“, брoj
5/17), Скупштинa општинe Станари, нa 02. редовној
сjeдници, oдржaнoj 11.02.2021.године, дoнoси:
OДЛУКУ
o утврђивaњу пoрeскe стoпe зa oпoрeзивaњe
нeпoкрeтнoсти нa пoдручjу општинe Станари у
2021. гoдини

Број:01-020-50/21
Датум:11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
Члaн 1.
Oвoм Одлукoм утврђуje сe стoпa зa
oпoрeзивaњe нeпoкрeтнoсти, кoje сe нaлaзe нa пoдручjу
општинe Станари, зa 2021. гoдину, у висини 0,10%
Изузeтнo oд стaвa 1. oвoг члaнa, пoрeскa стoпa
зa нeпoкрeтнoсти, у кojимa сe нeпoсрeднo oбaвљa
прoизвoднa дjeлaтнoст, изнoси 0,08%.
Пoд нeпoкрeтнoстима, из стaвa 2. oвoг члaнa,
пoдрaзумиjeвajу сe oбjeкти зa прoизвoдњу и oбjeкти зa
склaдиштeњe сирoвинa, пoлупрoизвoдa и гoтoвих
прoизвoдa, укoликo чинe зaoкружeну прoизвoдну
цjeлину.
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Члaн 2.

Нeпoкрeтнoсти, у смислу члaнa 2. стaв 1. тaчкa
4. Зaкoнa o пoрeзу нa нeпoкрeтнoсти („Службeни
глaсник Рeпубликe Српскe“, брoj 91/15), прeдстaвљaју
зeмљиштe сa свим oним штo je трajнo спojeнo сa њим
или штo je изгрaђeнo нa пoвршини зeмљиштa, изнaд
или испoд зeмљиштa.
Члaн 3.
Пoрeскa упрaвa утврђуje пoрeску oснoвицу, нa
oснoву Oдлукe o висини вриjeднoсти нeпoкрeтнoсти
пo зoнaмa и кaрaктeристикaмa нeпoкрeтнoсти, из
приjaвe зa упис у Фискaлни рeгистaр нeпoкрeтнoсти.
Члaн 4.
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa, oд дана
oбjaвљивaњa у „Службeнoм глaснику општинe
Станари“, a примjeњивaћe сe oд 01.01.2021. гoдинe.
Број:01-020-51/21
Датум:11.02.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
45.
На основу члана 80. став (4) Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и чланова 17.
и 37. Статута општине Станари („Службени гласник
општине Станари“, број: 5/17), Скупштина општине
Станари, на 02. сједници, одржаној 11.02.2021.године,
донoси
ОДЛУКУ
о просјечној коначној грађевинској цијени m2
корисне површине стамбеног
и пословног простора у 2020. години на подручју
општине Станари
Члан 1.
Просјечна коначна грађевинска цијена m2
корисне површине стамбеног и пословног простора у
2020. години, на подручју општине Станари, утврђује
се у износу од 572,59 КМ.
Члан 2.
Просјечна коначна грађевинска цијена, из
претходног члана, служиће као основица у 2021.
години за израчунавање висине ренте.

15. фебруар 2021 године

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“, а примјењиваће се у 2021. години, односно
најкасније до 31.03.2022. године.
Број:01-020-52/21
Датум:11.02.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
46.
На основу члана 39. став 2. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19) и чл. 37. став 2. тачка 22.
Статута општине Станари („Службени гласник
општине Станари“, број 5/17), Скупштина општине
Станари, на 02. редовној сједници, одржаној
11.02.2021.године, доноси:
ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Одлуке о измјени и допуни
Одлуке о установљењу, критеријима и поступку
додјеле општинских признања и награда
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о измјени и
допуни Одлуке о установљењу, критеријима и
поступку додјеле општинских признања и награда
број: 01-020-62/17 од 15.05.2017. године („Службени
гласник општине Станари“, број: 5/17).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број:01-020-53/21
Датум:11.02.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
47.
На основу члана 36. Закона о развоју малих и
средњих предузећа („Службени гласник Републике
Српске“, број: 50/13, 56/13 и 84/19), а у складу са
чланом 5. Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и
44/16), члана 18. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 37. Статута општине Станари („Службени
гласник општине Станари“, број: 5/17) и Одлуке о
оснивању Агенције за развој општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 3/17) ,
Скупштина општине Станари на 02. редовној сједници,
одржаној11.02.2021.године, доноси:
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ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о оснивању Агенције за
развој општине Станари
Члан 1.
У члану 9. прије става 1 додаје се нови став
који гласи:
Оснивачки улог износи 6 000,00 км и
обезбјеђује га оснивач.
Члан 2.
Члан 13. се мијења и гласи:
Критеријуми за именовање чланова Управног
одбора су сљедећи:
-

висока (VII), виша или средња стручна спрема,
познавање проблематике у дјелатности којом
се бави Агенција,
познавање садржаја и начина рада органа
управљања.
Члан 3.
Члан 17. став 1 тачка 3 се мијења и гласи:

-

најмање једну годину радног искуства у
струци.
Члан 4.

Надлежни орган Агенције ће у року од 30 дана
од дана ступања на снагу ове одлуке ускладити
одредбе Статута са овом одлуком.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број:01-020-54/21
Предсједник Скупштине
Датум:11.02.2021.године
Денис Стевановић с.р.
48.
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 30. став 1. алинеја
1. Правилника о поступку и условима издавања у закуп
пословних просторија и гаража у државној својини на
којима је носилац права располагања општина Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број; 2/18) и
члана 37. став 2. тачка 13. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број 5/17),

15. фебруар 2021 године

Скупштина општине Станари, на
одржаној11.02.2021.године, доноси:

02

сједници,

ОДЛУКУ
о додјели пословних просторија на привремено
кориштење
Агенцији за развој општине Станари
Члан 1.
Агенцији за развој општине Станари додјељује
се на привремено кориштење, без накнаде, пословна
просторија у новој управној згради (бивша упрaвна
зграда ЕФТ, к.ч. 1611/1, Лука, економско двориште и
привредна зграда, уписана у лист непокретности број
300, к.о. Рашковци), и то канцеларија број 16, на првом
спрату површине 35,5 м2.
Члан 2.
Пословни простор се додјељује на период од 4
(четири) године, уз могућност продужења периода
кориштења.
Члан 3.
Пословни простор из члана 1. даје се Агенцији
на бесплатно кориштење за обављање дјелатности
према оснивачком акту.
Члан 4.
Овлашћује се начелник Општине да са
правним субјектом из члана 1, закључи уговор којим
ће бити регулисана права и обавезе уговорних страна у
вези са кориштењем пословног простора, из члана 1.
ове Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број:01-020-55/21
Датум:11.02.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
49.
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 30. став 1. алинеја
1 и 2 Правилника о поступку и условима издавања у
закуп пословних просторија и гаража у државној
својини на којима је носилац права располагања
општина Станари („Службени гласник општине
Станари“, број; 2/18) и члана 37. став 2. тачка 13.
Статута општине Станари („Службени гласник
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општине Станари“, број 5/17), Скупштина општине
Станари, на 02. редовној сједници, одржаној
11.02.2021.године, доноси:
ОДЛУКУ
о додјели пословних просторија на привремено
кориштење
Члан 1.
Додјељују се на привремено кориштење, без
накнаде, просторије у тзв. Ресторану друштвене
исхране у власништву општине Станари (к.ч. број
541/1, к.о. Остружња Доња), сљедећим организацијама:
- Општинској организацији Црвенoг крста
Станари, канцеларија број 7‚ површине 6 м2,
- ЈУ Центру за културу општине Станари,
канцеларија број 10‚ површине 15 м2,
дограђена канцеларија у предулазу површине
15,5 м2 и сала површине 170 м2.
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члана 37. став 2. тачка 13. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број 5/17),
Скупштина општине Станари, на 02. редовној
сједници, одржаној 11.02.2021.године, доноси:
ОДЛУКУ
о додјели пословних просторија у закуп

Просторије се додјељују на период од годину
дана, уз могућност продужења периода кориштења.

Члан 1.
Додјељују се у закуп просторије у тзв.
Ресторану друштвене исхране у власништву општине
Станари (к.ч. број 541/1, к.о. Остружња Доња),
сљедећим организацијама и удружењима:
- Општинској борачкој организацији Станари‚
канцеларија број 14‚ површине 7‚5 м2,
- Удружењу логораша општине Станари‚
канцеларија број 15‚ површине 4‚5 м2,
- Удружењу пољопривредних произвођача
„Пољопривредник“ Станари, канцеларија број
13‚ површине 6 м2,
- Удружењу пензионера општине Станари,
канцеларија број 9‚ површине 15 м2,
- Спортско-риболовном друштву „Шкобаљ“,
канцеларија број 12, површине 11‚5 м2.

Члан 3.

Члан 2.

Пословни простор из члана 1. дају се правним
субјектима из члана 1. на бесплатно кориштење за
обављање дјелатности за коју су регистроване.

Просторије се додјељују на период од годину
дана, уз могућност продужења периода кориштења.

Члан 4.
Овлашћује се начелник Општине да са
правним субјектима из члана 1, закључи уговор којим
ће бити регулисана права и обавезе уговорних страна у
вези са кориштењем непокретности, из члана 1. ове
Одлуке.

За додијељени пословни простор закупци из
члана 1. ће плаћати закупнину у мјесечном износу од
0,10 КМ/м2 почев од момента закључивања Уговоро о
закупу предметног пословног простора.

Члан 2.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број:01-020-56/21
Датум:11.02.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
50.
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 29. Правилник о
поступку и условима издавања у закуп пословних
просторија и гаража у државној својини на којима је
носилац права располагања општина Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број; 2/18) и

Члан 3.

Утврђени износ закупнине за пословни
простор из члана 1. ове Одлуке увећава се за износ
режија и осталих обавеза које проистичу из важећих
законских прописа.
Члан 4.
Овлашћује се начелник Општине да са
организацијама и удружењима, из члана 1, закључи
уговор којим ће бити регулисана права и обавезе
уговорних страна у вези са кориштењем пословног
простора, из члана 1. ове Одлуке.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о додјели пословних просторија на
привремено
кориштење
број:
01-020-133/17
(„Службени гласник општине Станари“, број: 10/17).
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Члан 6.

Члан 4.

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

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

Број:01-020-57/21
Датум:11.02.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
51.
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19) и чл. 33. и 37. став 2.
тачка 13. Статута општине Станари („Службени
гласник општине Станари“, број 5/17), Скупштина
општине Станари, на 02 редовној сједници, одржаној
11.02.2021.године, доноси:
ОДЛУКУ
о успостављању посланичке канцеларије,
обезбјеђењу простора и услова за рад канцеларије
Члан 1.
Скупштина општине Станари успоставља
посланичку канцеларију на подручју општине Станари
за рад народних посланика изабраних са подручја
општине Станари у Народну скупштину Републике
Српске и Парламентарну скупштину Босне и
Херцеговине.
Посланичка канцеларија се успоставља ради
ставрања услова за несметану комуникацију између
народних посланика у Народној скупштини Републике
Српске и Парламентарној скупштини Босне и
Херцеговине са бирачима и локалним становништвом,
обезбјеђујући могућност покретања иницијативе ради
рјешавања животних питања кроз њихов рад.
Члан 2.
За рад посланика додјељује се на привремено
кориштење, без накнаде,
канцеларија број: 1
2
површине 4,8 м у тзв. Ресторану друштвене исхране у
власништву општине Станари (к.ч. број 541/1, к.о.
Остружња Доња).
Канцеларија се додјељује на кориштење на
период од годину дана, односно до истека мандата
посланика.
Члан 3.
За спровођењу ове Одлуке
начелник општине Станари.

задужује се

Број:01-020-58/21
Датум:11.02.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
52.
На основу члана 43. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), те члана 37.
Статута општине Станари („Службени гласник
општине Станари“, број: 5/17), Скупштина општине
Станари, на 02. редовној сједници, одржаној
11.02.2021.године, доноси:
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о именовању чланова
Савјета плана за праћење израде Регулационог
плана експлоатационих поља „ЕФТ- Рудник и
Термоелектрана Станари“
Члан 1.
Овом Одлуком мијења се и допуњује Одлука о
именовању чланова Савјета плана за праћење израде
Регулационог плана експлоатационих поља „ЕФТРудник и Термоелектрана Станари“, број: 01-020-73/19
од 15.10.2019. године („Службени гласник општине
Станари“, број: 6/19), тако што се члан 2. Одлуке
мијења на начин да се:
- Горан Јеринић, дипл. инж. рударства,
досадашњи предсједник Савјета плана, разрјешава
дужности предсједника Савјета, а остаје члан.
- У Савјет плана именују два нова члана, и то:
1. Горан Панчић,
предсједник Савјета и

дипл.

правник,

као

2. Љубиша Станковић, дипл. правник, као члан
Савјета.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
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Број:01-020-59/21
Датум:11.02.2021.године

ОДЛУКУ

о допуни Одлуке о платама и другим примањима
функционера општине Станари

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
53.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 37. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/17)
члана 9. Закона о статусу функционера јединица
локалне самоуправе (Службени гласник Републике
Српске,број:96/05 и 98/13) и члана 33.Пословника о
раду Скупштине општине Станари (Службени гласник
општине Станари, број:6/17) Скупштина општине
Станари, на 02. редовној сједници, одржаној
11.02.2021.године, доноси:
ОДЛУКУ

о радно-правном статусу потпредсједника
Скупштине општине Станари
Члан 1.
Потпредсједник Скупштине општине је у
радном односу у Скупштини и остварује право на
плату и друга права из радног односа, у складу са
законом,
колективним
уговором
и
одлуком
Скупштине.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“
Број:01-020-60/21
Датум:11.02.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
54.
На основу члана 39. 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 17. Закона о статусу функционера јединица
локалне самоуправе (Службени гласник Републике
Српске, број:96/05 и 98/13), Скупштина општине
Станари, на 02 редовној сједници, одржаној
11.02.2021.године, доноси:

15. фебруар 2021 године

Члан 1.
У Одлуци о платама и другим примањима
функционера општине Станари (Службени гласник
општине Станари, број:1/16), у члану 3. став 1. на
крају текста „брише се . “, а додаје запета и ријечи
“Плата потпредсједника Скупштине, утврђује се у
износу 75% плате предсједника Скупштине”
Члан 2.
У члану 4. иза ријечи Предсједник додају се
ријечи “и потпредсједник“
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“
Број:01-020-61/21
Датум:11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
55.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
97/16), члана 37. Статута општине Станари
(“Службени гласник општине Станари”, број: 5/17) и
члана 89. Закона о шумама („Службени гласник
Републике Српске“ број: 75/08, 60/13 и 70/20),
Скупштина општине Станари, на 02.редовној сједници,
одржаној 11.02.2021. године, доноси:
ПЛАН
утрошка средстава по основу продаје шумских
дрвних сортимената у 2021. години
Члан 1.
Овим планом се утврђују износ и начин утрошка
финансијских средстава остварених продајом шумских
дрвних сортимената са подручја општине Станари у
2021. години, a према члану 89. Закона о шумама
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 75/08,
60/13 и 70/20).
Члан 2.
Планирана средства од накнада за сјечу и
продају шумских дрвних сортимената износе око
30.000,00 КМ.
Члан 3.
Планирана средства ће бити утрошена за
санацију дијела путног правца Л10 (локални путни

Страна 29

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СТАНАРИ - БР. 1

правац Р474 - Драгаловци - Митровићи - Брестово Л3), поддионица: школа у Драгаловцима - ловачка
кућа у Митровићима, дужине око 3000 метара;
санацијa ће подразумијевати откоп и санацију ударних
рупа под асфалтном површином, као и ископ и
чишћење путних канала.
Члан 4.
Праћење провођења и координацију овог Плана,
као и намјенски утрошак средстава по основу продаје
шумских дрвних сортимената вршиће Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде
и
Одјељење за привреду и финансије општине Станари.
Члан 5.
Рок за провођење активности из овог Плана је
31.12.2021. године.
Члан 6.
Овај Програм ступа на снагу даном објаве у
„Службеном гласнику општине Станари“.

15. фебруар 2021 године

законом и Статутом, могу поднијети начелник
општине, Комисија за избор и именовање као и
одборници у Скупштини“. Чланом 59. Закона о
локалној самоуправи прописано је да начелник
општине предлаже именовање и разрјешење начелника
одјељења или службе.
Начелник општине поднио је Скупштини
општине приједлог да се горе наведено лице именује
за в.д. начелника Одјељења за привреду и финансије у
Општинској управи општине Станари, а што је и
усвојено на сједници Скупштине од 11.02.2021.године
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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:01-020-66/21
Датум:11.02.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.

Број:01-020-62/21
Датум:11.02.2021.године
57.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
56.
На основу члана 39. 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 189. Пословника o раду Скупштине општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
6 /17), Скупштина општине Станари, на 02. редовној
сједници одржаној 11.02.2021.године .2021.године,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности начелника
Одјељења за привреду и финансије
1. Љубиша Станковић, дипломирани правник, именује
се за вршиоца дужности начелника Одјељења за
привреду и финансије у Општинској управи општине
Станари, са даном, 11.02.2021.године.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
Члан 189. Пословника о раду Скупштине
општине (Службени гласник општине Станари“, број:
6 /17), гласи:“ Приједлоге кандидата за избор и
именовање из надлежности Скупштине, у складу са

На основу члана 39. 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 43. Пословника o раду општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 6 /17),
Скупштина општине Станари, на 02. редовној
сједници, одржаној 11.02.2021.године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ

о избору Kомисије за планирање општинског
развоја
I
У Комисију за планирање општинског развоја, бирају
се:
1.Радојица Ћелић, предсједник,
2.Михајло Гаврић, члан,
3.Синиша Брковић, члан,
4.Цвјетко Бјеличић, члан,
5.Дарко Кршић, члан.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће
објављено у „Службеном гласнику општине Станару“.
Образложење:

радно

Комисија за просторно уређење је стално
тијело Скупштине општине, састав и
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надлежности прописане су чланом 80. Пословника о
раду Скупштине општине Станари („Службени
гласник општине Станари“, број: 6 /17).
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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.

15. фебруар 2021 године

покренути управни спор тужбом код Окружног суда у
Добоју, у року 30 дана од дана достављања Рјешења.
Број:01-020-64/21
Датум:11.02.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
59.

Број:01-020-63/21
Датум:11.02.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
58.
На основу члана 39. 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 43. Пословника o раду општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 6 /17),
Скупштина општине Станари, на 02. редовној
сједници, одржаној 11.02.2021.године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ

о избору Kомисије за просторно уређење
I

На основу члана 39. 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 43. Пословника o раду општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 6 /17),
Скупштина општине Станари, на 02 редовној сједници,
одржаној 11.02.2021.године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ

о избору Kомисије за спровођење кодекса
понашања
I
У Комисију за спровођење кодекса понашања, бирају
се:
1.Борис Шљивић, предсједник,
2.Сладоје Јеринић,члан,
3.Слађан Богдановић, члан,

У Комисију за просторно уређење Скупштине општине
Станари, бирају се:
1.Драгослав Стевановић, предсједник,
2.Дамир Керић, потпредсједник,
3.Недељко Ђекић, члан,
4.Бранислав Бјеличић, члан,
5.Сања Продановић, члан.
6.Јована Бајић, члан
7.Ратко Китановић, члан
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће
објављено у „Службеном гласнику општине Станари“.
Образложење:
Комисија за просторно уређење је стално
радно тијело Скупштине општине, састав и
надлежности прописане су чланом 82. Пословника о
раду Скупштине општине Станари („Службени
гласник општине Станари“, број: 6 /17).
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја коначно у управном поступку
и против истог није дозвољена жалба, али се може

II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће
објављено у „Службеном гласнику општине Станари“
Образложење:
Комисија за спровођење кодекса понашања је стално
радно тијело Скупштине општине, састав и
надлежности прописане су чланом 78. Пословника о
раду Скупштине општине Станари.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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:01-020-67/21
Датум:11.02.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
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60.
На основу члана 39. 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 43. Пословника o раду општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 6 /17),
члана 23. Етичког кодекса изабраних представника у
органима власти општине Станари, Скупштина
општине Станари, на 02 редовној сједници, одржаној
11.02.2021.године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ

о именовању Одбора за Етички кодекс

15. фебруар 2021 године

6 /17), Скупштина општине Станари, на 02 редовној
сједници, одржаној 11.02.2021.године, доноси:
ДОПУНСКО РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршилаца дужности предсједника и
чланова Управног одбора
ЈУ „Центар за социјални рад“ Станари
I
Рјешење овог органа, број:01-020-29/21 од
11.01.2021.године којим је одлучено о разрјешењу
в.д.чланова предсједника и чланова Управног одбора
ЈУ“Центар за социјални рад“Стнари, допуњује се:
Шљивић
Слађан
разрјешава
се
са
даном
31.10.2020.године.

I
II

У Одбор за Етички кодекс, бирају се:
1.Драган Лазић,
2.Жељка Дамјановић,
3.Здравко Јотић,
4.Маријана Јеринић,
5.Александар Ристић.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће
објављено у „Службеном гласнику општине Станару“
Образложење:
Комисија за просторно уређење је стално
радно тијело Скупштине општине, састав и
надлежности прописане су чланом 23.
Етичког
кодекса.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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:01-020-65/21
Датум:11.01.2021.године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Образложење:
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“.
Иеменовани се обратио Комисији за избор и
именовање, наводећи да се у октобру и новембру
2020.године обраћао Скупштини и ЈУ Центар за
социјални рад Станари са захтјевом да га разријеше
дужности члана Управног одбора ЈУ“ЦСР“ Станари.
На сједници 11.01.2021.године исти је разријешен, али
не са даном када се обраћао Скупштини. Због свега
наведеног именовани трпи штету јер не може да
оствари пензију. Имајући у виду горе наведено,
ријешено је као у диспозитиву рјешења.
ПРАВНА ПОУКА:
Ово рјешење ја 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.

61.
На основу члана 39. 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 9. Пословника o раду Скупштине општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:

Број: 01-020-68/21
Датум:11.02.2021
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Денис Стевановић с.р.
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АКТИ НАЧЕЛНИКА
62.
На основу члана 47. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Одјељење за
просторно уређење, стамбено-комуналне послове и
екологију општинске управе Станари, као носилац
припреме документа просторног уређења, доноси:

08. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ И РЕГУЛАЦИОНИХ
ЛИНИЈА
Р=1:10000
09.
ПЛАН
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Р=1:10000
Члан 3.
Елаборат
нацрта
Регулационог
плана
експлоатационих
поља
”ЕФТ-Рудник
и
Термоелектрана Станари“, са елементима из тачке 2,
представља саставни дио ове Одлуке.
Члан 4.

ОДЛУКУ

о утврђивању нацрта Регулационог плана
експлоатационих поља “ЕФТ-Рудник и
Термоелектрана Станари”
Члан 1.
Утврђује се нацрт Регулационог плана
експлоатационих
поља
“ЕФТ-Рудник
и
Термоелектрана Станари” (у даљем тексту: Нацрт
Плана).
Члан 2.
Елаборат Нацрта Плана састоји се од:
I) ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
II) ТЕКСТУАЛНИ ДИО
А. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
В. ПРОБЛЕМИ СТАЊА И ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА И
УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Г.
ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИЈЕ,
УРЕЂЕЊА
И
КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА
Д. ЕКОНОМСКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПЛАНА
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Нацрт Плана изложиће се на јавни увид у
трајању од 30 дана, у просторијама Општинске управе
општине Станари, Станари бб, 74208 Станари и
просторијама носиоца израде документа просторног
уређења Урбис центар д.о.о Бања Лука, Булевар
војводе Степе Степановића 101а, 78 000 Бања Лука.
Члан 5.
Одјељење за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију општинске управе
Станари, као носилац припреме плана, обавијестиће
јавност и власнике непокретности о мјесту, времену и
начину излагања Нацрта Плана на јавни увид,
предузети друге мјере и активности на организовању
јавног увида у складу са законом, те у року од 30 дана,
од дана затварања јавног увида, организовати јавну
расправу о ставовима носиоца израде Плана о
примједбама, приједлозима и мишљењима на Нацрт
Плана, изнесеним током јавног уида.
Члан 6.

III) ГРАФИЧКИ ДИО
А. КАРТЕ СТАЊА
01.
ГЕОДЕТСКА
ПОДЛОГА
Р=1:10000
02.
ИЗВОД
ИЗ
РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА
Р=1:10000
03.
ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА
КАРТА
Р=1:10000

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у Службеном гласнику општине
Станари.

Б) КАРТЕ ПЛАНИРАНИХ РЈЕШЕЊА
04.
ПЛАН
ПРОСТОРНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Р=1:10000
05. ПЛАН САОБРАЋАЈА И НИВЕЛАЦИЈЕ
Р=1:10000
06.
ПЛАН
ИНФРАСТРУКТУРЕ-хидротехника
Р=1:10000
07. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУТЕ-електроенергетика и
тк
Р=1:10000

63.

Број: 05/2-353-4-14/20
Датум: 27.01.2021. године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Радојица Ћелић с.р.

На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б)
Закона о буџетском систему РС ( „Службени гласник
РС“, број 121/12 и 52/14 ) 59. Закона о локаланој
самоуправи РС („ Службени гласник РС“ , број 97/16),
члана 68. Статута општине Станари ( „ Службени
гласник РС“, број 5/17 ), Начелник општине доноси:
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ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Удружења
пољопривредних произвођача „ Пољопривредник“
Станари
Члан 1.
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гласник општине Станари“, број 5/17 ), Начелник
општине доноси:
ОДЛУКУ
о исплати средстава за рад Дом здравља Станари
Члан 1.

Додјељују се средства Удружењу
пољопривредних произвођача „ Пољопривредник“ у
Станарима у износу од 1.000,00 КМ, а на основу
Захтјева број 04-2/1-415-120/20 од 29.10.2020, године.

Одобрава се исаплата средстава за рад Дома здравља
Станари, на основу захтјева број: 04-2/2-415-9/21 од
04.02.2021. године у износу од 20.000 конвертибилних
марака (КМ).

Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150 Одјељења за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој, економски
код 415 200 Текући грантови непрофитним субјектима
у земљи.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро рачун
Удружења пољопривредних произвођача „
Пољопривредник“ у Станарима број 555 300
0023048232 код Нове Банке а.д Бања Лука.
Члан 4.

Средства ће бити исплаћена на жиро рачун Дом
здравља Станари број: 555 300 0031673569 код Нове
Банке а.д Бања Лука.
Члан 3.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/2-415-9-1/21
Датум: 05.02.2021 године

О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Удружење пољопривредних
произвођача „ Пољопривредник“ у Станарима да
оправда трошење додјељених средстава достављањем
ваљаних доказа (рачуна) на увид у Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Радојица Ћелић с.р.
Достављено:
- Дом здравља Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а.
65.
На основу 59. Закона о локаланој самоуправи („
Службени гласник РС“ , број 97/16), члана 68. Статута
општине Станари ( „ Службени гласник општине
Станари“, број 5/17 ), Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о исплати средстава за рад ЈКП „Екосфера“
Станари

Број: 04-2/1-415-120-1/20
Датум: 31.12.2020. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Радојица Ћелић с.р.
Достављено:
- УПП Пољопривредник Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а.
64.
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („ Службени гласник РС“ , број 97/16),
члана 68. Статута општине Станари ( „ Службени

Члан 1.
Одобрава се исаплата средстава за рад ЈКП
„Екосфера“ Станари, на основу захтјева број: 04-2/2415-10/21 од 04.02.2021. године у износу од 20.000
конвертибилних марака (КМ).
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Члан 2.

Средства ће бити исплаћена на жиро рачун
ЈКП „Екосфере“ Станари број: 555 300 0023636246
код Нове Банке а.д Бања Лука.

15. фебруар 2021 године
Члан 4.

О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.

Члан 3.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/2-415-10-1/21
Датум: 05.02.2021 године

Обавезује се Удружење Логораша Општине
Станари да оправда трошење додјељених средстава
достављањем ваљаних доказа (рачуна) на увид у
Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за
финансије и буџет.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Радојица Ћелић с.р.
Достављено:
- ЈКП „Екосфера“ Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а.
66.
На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б)
Закона о буџетском систему РС ( „Службени гласник
РС“, број 121/12 и 52/14 ), члана 59. Закона о локаланој
самоуправи („ Службени гласник РС“ , број 97/16),
члана 68. Статута општине Станари ( „ Службени
гласник општине Станари“, број 5/17 ), Начелник
општине доноси:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Удружења
логораша Општине Станари
Члан 1.
Додјељују се средства Удружењу логораша
Општине Станари у износу од 1.500,00 КМ, а на
основу Захтјева број 04-2/2-415-11/21 од 05.02.2021.
године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150 Одјељења за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој, економски
код 415 200 Удружење Логораша.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро рачун
Удружења Логораша Општине Станари број: 555 300
0026701349 код Нове Банке а.д Бања Лука.

Број: 04-2/2-415-11-1/21
Датум: 05.02.2021. године
НАЧЕЛНИК
Радојица Ћелић
ОПШТИНЕ
с.р.
Радојица Ћелић с.р.
Достављено:
- Удружење Логораша,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а.
67.
На основу члана 59. Закона о локалној
смоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16),
члана 68. Статута општине Станари („Службени
гласник општине Станари“, број 5/17), члан 2. и 5.
Закона о финансирању политичких странака из буџета
републике, града и општине („Службени гласник РС“,
број 65/08), а у вези са Одлуком о начину расподјеле
финансијских средстава политичким странкам из
буџета општине Станари ( „Службени гласник
општине Станари“, број 5/15), Начелник општине
доноси:
ОДЛУКУ
о додјели буџетских средстава ОО СДС Станари
Члан 1.
Додјељују се буџетска средства ОО СДС
Станари у износу од 2. 435,29 КМ, а на основу
Захтјева број 04-2/2-415-1/21 од 04.01.2021. године.
Члан 2.
Горе наведена средства бити исплаћена са
потрошачке јединице 0138150 Одјељења за привреду,
друштвене дјелатности и локални економски развој,
економски код 415 200 Текући грантови политичким
организацијам и удружењима.
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Члан 3.

Члан 4.

Средства ће бити исплаћена на жиро рачун: 555
100 004826125 код Нове Банке а.д Бања Лука.

О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.

Члан 4.

Члан 5.

За извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.

Обавезује се КК „Слога“ секција Станари да
оправда трошење додјељених средстава достављањем
ваљаних доказа (рачуна) на увид у Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/2-415-1-1/21
Датум: 10.02.2021. године

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Радојица Ћелић
Достављено:
- ОО СДС Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а.
68.
На основу члана
59. Закона о локаланој
самоуправи („ Службени гласник РС“ , број 97/16),
члана 68. Статута општине Станари ( „ Службени
гласник општине Станари“, број 5/17 ), Начелник
општине доноси:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Карате клуба „
СЛОГА-ХЕМОФАРМ“ Добој, секција Станари
Члан 1.
Додјељују се буџетска средства Карате клубу „
СЛОГА-ХЕМОФАРМ“Добој, секција Станари у
износу од 1.000,00 КМ, а на основу Захтјева број 042/3-421-1/21 од 17.02.2021. године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150 Одјељења за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој, економски
код 415 200 Текући грантови
спортским и
омладинским организацијама и удружењима.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро рачун КК
Слога Добој број:562 005 00000346 85 код NLB
Razvojana banka a.d..

Број: 04-2/3-421-1.1/21
Датум: 22.02.2021. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Радојица Ћелић с.р.
Достављено:
- КК“Слога“Добој, секција Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
69.
На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б)
Закона о буџетском систему РС ( „Службени гласник
РС“, број 121/12 и 52/14 ) 59. Закона о локаланој
самоуправи РС („ Службени гласник РС“ , број 97/16),
члана 68. Статута општине Станари ( „ Службени
гласник општине Станари“, број 5/17 ), Начелник
општине доноси:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Удружења
пољопривредних произвођача „ Пољопривредник“
Станари
Члан 1.
Додјељују
се
средства
Удружењу
пољопривредних произвођача „ Пољопривредник“ у
Станарима у износу од 3.000 КМ, а на основу
Захтјева број 04-2/2-415-13/21 од 10.02.2021. године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150 Одјељења за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој, економски
код 415 200 Текући грантови непрофитним субјектима
у земљи.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро рачун
Удружења
пољопривредних
произвођача
„
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погинулих и заробњених бораца и несталих цивила
општине Станари.

Члан 4.

Члан 3.

О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.

Средства ће бити исплаћена на жиро рачун
Удружења
пољопривредних
произвођача
„
Пољопривредник“ у Станарима број 555 300 00198738
10 код Нове Банке а.д Бања Лука.

Члан 5.
Обавезује се Удружење пољопривредних
произвођача „ Пољопривредник“ у Станарима да
оправда трошење додјељених средстава достављањем
ваљаних доказа (рачуна) на увид у Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.

Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-415-13.1/21
Датум: 18.02.2021. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Радојица Ћелић
Достављено:
- УПП Пољопривредник Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а.
70.
На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б)
Закона о буџетском систему РС ( „Службени гласник
РС“, број 121/12 и 52/14 ) 59. Закона о локаланој
самоуправи („ Службени гласник РС“ , број 97/16 и
36/19 ), члана 68. и 69. Статута општине Станари ( „
Службени гласник општине Станари“, број 5/17 ),
Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Организације
породица погинулих и заробљених бораца и
несталих цивила општине Станари
Члан 1.
Додјељују се средства Организације породица
погинулих и заробљених бораца и несталих цивила
општине Станари у износу од 3.800,00 КМ, а на
основу Захтјева број 04-2/2-415-14/21од
20.01.2021.године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150 Одјељења за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој, економски
код 415 210 финансирање организације породица

Обавезује се Организације породица погинулих
и заробљених бораца и несталих цивила општине
Станари да оправда трошење додјељених средстава
достављањем ваљаних доказа (рачуна) на увид у
Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за
финансије и буџет.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/2-415-14.1/21
Датум: 22.02.2021.године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Радојица Ћелић
Достављено:
- Именованом,
- Одјељење за привреду и финасије,
- а/а.
71.
Ha основу члана 59. став 1. тачка 8. и члана 60.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19), и члана 16.
Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и
систематизацију радних мјеста у градској, односно
општинској управи („Службени гласник Републике
Српске“ број 10/17) и Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе
општине Станари („Службени гласник општине
Станари“; број: 9/19), начелник општине Станари
доноси:
ПРАВИЛНИК
о измјени Правилника о организације и
систематизације радних мјеста Општинске управе
општине Станар
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02.2 - Табеларни преглед систематизације радних
мјеста Одјељења, за привреду и финансије,

У
Правилнику
о
организацији
и
систематизацији радних мјеста Општинске управе
општине Станари (“Службени гласник општине
Станари“, број: 9/19), мијења се члан 32. анекс

у дијелу који се односи на:
- Табеларни преглед систематизације радних мјеста
Одјељења за општу управ

01.2 - Табеларни преглед систематизације радних
мјеста Одјељења за општу управу и

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Р/Б

НАЗИВ
РАДНОГ
МЈЕСТА

СТРУЧНА СПРЕМА
КАТЕГОРИЈА
ГРУПА

ЗАНИМАЊЕ

ЗВАЊЕ

ПОСЕБНИ
УСЛОВИ

УСЛОВИ
РАДА

РАДНО
ИСКУСТВО

БРОЈ
ИЗВРШИЛАЦА

СТАТУС
ЗАПОСЛЕНОГ
С/Р

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Начелник
Одјељења
за општу
управу

VII

ВСС –
друштвеног
смијера

1

-

1,5

1

3 год.

1

С

- Табеларни преглед систематизације радних мјеста Одјељења за привреду и финансије
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

Станари“; број: 9/19), начелник општине Станари

Р/
Б

НАЗИ
В
РАДН
ОГ
МЈЕС
ТА

1

2

1.

Начел
ник
Одјеље
ња за
привре
ду и
финанс
ије

СТРУЧНА
СПРЕМА

КАТЕГОР
ИЈА

ЗВА
ЊЕ

ПОСЕБ
НИ
УСЛОВ
И

УСЛО
ВИ
РАДА

РАДНО
ИСКУС
ТВО

БРОЈ
ИЗВРШИЛ
АЦА

СТАТУС
ЗАПОСЛЕ
НОГ
С/Р

ГРУ
ПА

ЗАНИМ
АЊЕ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

VII

ВСС –
друштве
ног
смијера

1

-

1,5

1

3 год.

1

С

доноси:
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
исти ће бити објављен у „Службеном гласнику
општине Станари“.

ПРАВИЛНИК
о измјени Правилника о организације и
систематизације радних мјеста Општинске управе
општине Станари
Члан 1.

Број: 02-102-1/21
Датум: 08.01.2021. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Радојица Ћелић с.р.
72.
Ha основу члана 59. став 1. тачка 8. и члана 60.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19), и члана 16.
Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и
систематизацију радних мјеста у градској, односно
општинској управи („Службени гласник Републике
Српске“ број 10/17) и Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе
општине Станари („Службени гласник општине

У
Правилнику
о
организацији
и
систематизацији радних мјеста Општинске управе
општине Станари (“Службени гласник општине
Станари“, број: 9/19), мијења се члан 32. анекс
01.2 - Табеларни преглед систематизације
радних мјеста Одјељења за општу управу –
Oдсјек за општу управу и заједничке послове
и
02.2 - Табеларни преглед систематизације
радних мјеста Одјељења за привреду и
финансије – Одсјек за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој.
у дијелу који се односи на:
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- ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ
РАДНИХ МЈЕСТА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ
УПРАВУ
ОДСЈЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
НАЗИВ
РАДНОГ
МЈЕСТА

Р/Б

1

2

8.

Самостални
стручни
сарадник за
послове
цивилне
заштите

СТРУЧНА СПРЕМА
КАТЕГОРИЈА

ПОСЕБНИ
УСЛОВИ

ЗВАЊЕ

УСЛОВИ
РАДА

РАДНО
ИСКУСТВО

БРОЈ
ИЗВРШИЛАЦА

СТАТУС
ЗАПОСЛЕНОГ

ГРУПА

ЗАНИМАЊЕ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

VII

ВСС –
друштвеног
или
техничког
смијера

V

3

1,5

1

1 год.

1

С

С/Р

- ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ РАДНИХ МЈЕСТА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

OДСЈЕК ЗА ПРИВРЕДУ, ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Р/Б

НАЗИВ
РАДНОГ
МЈЕСТА

1

2

1.

Самостални
стручни
сарадник за
привреду,
планирање и
приватно
предузетништво

СТРУЧНА СПРЕМА
КАТЕГОРИЈА

ЗВАЊЕ

ПОСЕБНИ
УСЛОВИ

УСЛОВИ
РАДА

РАДНО
ИСКУСТВО

БРОЈ
ИЗВРШИЛАЦА

СТАТУС
ЗАПОСЛЕНОГ

ГРУПА

ЗАНИМАЊЕ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

VII

ВСС –
дипломирани
економиста

V

3

1,5

1

1 год.

1

С

VII-1

С/Р

Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
исти ће бити објављен у „Службеном гласнику
општине Станари“.
Број: 02-102-19/21
Датум: 08.02.2021. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Радојица Ћелић с.р.

73.
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике Српске,
број: 97/16) и Правилника о дисциплинској и
материјалној одговорности запослених у градскоj,
односно општинској управи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 11/17), начелник општине,
доноси::
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РЈЕШЕЊЕ

о именовању службеника за претходни поступак

материјалној одговорности запослених у градскоj,
општинској управи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 11/17), начелник општине, доноси:

I
РЈЕШЕЊЕ
На мјесто службеника за спровођење
претходног поступка, именује се Горан Драгојловић,
дипл. инжињер саобраћаја.

о именовању дисциплинског тужиоца и
замјеника
I

II
На
мјесто
замјеника
службеника
за
спровођење претходног поступка, именује се Дијана
Смиљанић Ђекић, дипломирани правник.
III
Задатак службеника за претходни поступак
одређен је Правилником о дисциплинској и
материјалној одговорности запослених у градскоj,
општинској управи („Службени гласник Републике
Српске“, број:11/17).
IV
Службеник за претходни поступак именује се
на период од двије године
V
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у Службеном гласнику општине Станари.

За дисциплинског тужиоца, именује се Ненад
Стевановић, дипломирани правник унутрашњих
послова.
II
За замјеника дисциплинског тужиоца именује
се Љубиша Станковић, дипломирани правник.
III
Задатак дисциплинског тужиоца је покретање
дисциплинског поступка, а на основу спроведеног
претходног поступка, односно предузимање свих
радњи које у том поступку може да предузима
начелник општине.
IV
Дисциплински тужилац именује на период од
двије године.
V
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у Службеном гласнику општине
Станари.

О б р а з л о ж е њ е:
Правилником о дисциплинској и материјалној
одговорности запослених у градскоj, општинској
управи („Службени гласник Републике Српске“,
број:11/17), одређено је да начелник општине може
одредити службеника за претходни поступак.
П р а в н а п о у к а:
Против овог рјешења може се уложити
приговор начелнику општине, у року 8 дана, од дана
пријема рјешења.
Број: 02-105-3/21
Датум: 10.02.2021. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Радојица Ћелић
Доставити:
-иманованим,
-а/а.
74.
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике Српске,
број:97/16) и Правилника о дисциплинској и

О б р а з л о ж е њ е:
Правилником о дисциплинској и материјалној
одговорности запослених у градскоj, општинској
управи („Службени гласник Републике Српске“, број:
11/17), одређено је да начелник општине може
одредити службеника
да
га
представља
у
дисциплинском поступку и предузима све радње у име
начелника општине.
П р а в н а п о у к а:
Против овог рјешења може се уложити
приговор начелнику општине, у року 8 дана, од дана
пријема рјешења.
Број: 02-105-2/21
Датум: 10.02.2021. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Радојица Ћелић
Доставити:
1.
2.

Именованим
а/а
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На основу члана 125. став 2. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима јединице
ликалне самоуправе (Службени гласник Републике
Српске, број: 97/16) и Правилника о дисциплинској и
материјалној одговорности запослених у градскоj,
општинској управи („Службени гласник Републике
Српске“, број:11/17), начелник општине, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење
дисциплинског поступка

I
1.

2.
3.
4.
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За предсједника Дисциплинске комисије,
именује
се
Марина
Бијељић,
дипл.правник,
За члана Дисциплинске комисије, именује се
Горан Панчић, дипл.правник,
За члана Дисциплинске комисије именује се,
Милош Кајганић, дипл.правник,
За замјенског члана Дисциплинске комисије,
именује се Јелена Јеринић, дипл.економиста.

општинској управи („Службени гласник Републике
Српске“, број:11/17).
П р а в н а п о у к а:
Против овог рјешења може се уложити
приговор начелнику општине, у року 8 дана, од дана
пријема рјешења.
Број: 02-105-1/21
Датум: 09.02.2021. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Радојица Ћелић
Доставити:
-иманованим,
-а/а.

ОГЛАС
ПРИЛОГ 4.
Образац РО-4
Оглас за објављивање уписа у Регистар

II
Задатак Комисије је да у складу са Законом о
службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе (Службени гласник Републике
Српске, број: 97/16) и Правилником о дисциплинској и
материјалној одговорности запослених у градскоj,
општинској управи („Службени гласник Републике
Српске“, број:11/17), на основу поднесених захтјева за
покретање дисциплинског поступка за утврђивање
дисциплинске
одговорности
запослених,
води
дисциплински поступак и предлаже начелнику
општине доношење одлука.
III
Дисциплинска комисија се именује на период
од двије године.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења.
О б р а з л о ж е њ е:
Законом о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе (Службени
гласник Републике Српске, број:97/16), у члану 125.
прописано је да дисциплинску комисију именује
начелник општине, као и број и састав исте. Такође
исто садржи и Правилник о дисциплинској и
материјалној одговорности запослених у градскоj,

ОПШТИНА СТАНАРИ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО
УРЕЂЕЊЕ,СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
И ЕКОЛОГИЈУ

(Назив и сједиште регистарског органа)
Број: 05-2/1-366-4.2/21
Дана: 25.01.2021. године
_____Службени гласник Општине Станари___
____________Станари______________________
Молимо да на трошак странке објавите
ОГЛАС
Општина Станари – Одјељење за просторно уређење,
стамбено комуналне послове и екологију на основу
рјешења број _05-2/1-366-4.1/21___од___25.01.2021._
године, извршио је у регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском листу
број:_____04/17_______
упис
промјене
лица
овлаштених за заступање Заједнице етажних
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власника__ЗЕВ Зграда 2А,__ Станари
подацима:

са сљедећим

___Дана 28.12.2020.г. ЗЕВ Станари 2А , коју заступа
Станковић Светислав броји свга 6 оснивача_уписана је
у регистар ЗЕВ-а код регистарског органа. Заједница је
овлашћена да у правном промету са трећим лицима
закључује уговоре у обавља друге послове правног

15. фебруар 2021 године

промета у оквиру своје дјелатности, самостално и без
ограничења. Дјелатност заједнице_је управљање
зградом за рачун етажних власника – 70320. Заједница
одговара за своје обавезе цјелокупном својом
имовином.
Начелник одјељења
Бранко Вуковић
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