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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА СТАНАРИ  

СКУПШТИНА ОПШТИ 

 

На основу члана 37. Статута Скупштине 

општине („Службени гласник општине Станари“ 

бр.5/17) и чланoвa 152. и 159. Пословника о раду 

Скупштине општине („Службени гласник општине 

Станари“ бр.6/17), а након разматрања Финансијског 

извјештаја и извјештаја о преузетим, а неизмиреним и 

неизвршеним обавезама на дан 23.12.2020.године, 

Скупштина општине Станари на 04. редовној сједници 

одржаној 19.05.2021 године, доноси: 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Анализа финансијског извјештаја и 

извјештаја о преузетим, а неизмиреним и неизвршеним 

обавезама Општине Станари на дан 23.12.2020. године 

за Општину Станари сачињен од стране проф. др. 

Јелене Пољашевић,   уз констатације које се односе на 

извјештајни период: 

- да Општина Станари у 2020. години није адекватно 

планирала НЕбуџетску ликвидност која је довела до 

негативне разлике у финансирању. Ребаланс буџета 

који је објављен у Службеном гласнику Општине 

Станари број 6/20 од 04.08.2020.године није у 

сагласности са Ребалансом буџета који је приказан у 

Обрасцу број 2. 

- У 2020. години није се пратило остварење прихода, 

док су остварани расходи били изнад усвојеног буџета, 

што је довело до остварења непокривеног дефицита у 

износу од 1.161.029,08 КМ. Скупштина изражава 

забринутост чињеницом да је у моменту примопредаје 

дужности општина Станари имала веће обавезе од 

расположивих новчаних средстава у износу од чак 

2.172.226,81 КМ. Наведена ситуација је резултат 

оствареног непокривеног дефицита текуће године као 

и гомилања обавеза из претходних година.  

Наведени дефицит је довео до повећања обавеза које се 

измирују из прихода текуће, 2021. године, те се може 

рећи да ће преко 25% прихода остварених у 2021. 

години бити потрошено на измирење обавеза из 

претходних година. 

- Поред постојећих обавеза, Општина има потписане 

и уговоре који су дјелимично извршени у 2020. 

годиини док се остатак реализације засигурно очекује 

у 2021. години. За реализацију наведених уговора у 

2021. години (зимско одржавање путева, ЈП Путеви 

РС, набавка рачунара и рачунарске опреме и 

одржавање макадамских путева) потребно је 

планирати износ од 722.351,00 КМ расхода и 

капиталних улагања. Дакле, у складу са претходно 

наведеним, у буџету општине Станари за 2021. годину 

потребно је планирати измирење обавеза непокривеног 

буџетског дефицита утврђеног у претходној, 2020. 

години, као отплату дуга, а у складу са чланом 14. став 

9. Закона о буџетском систему као и остале напријед 

наведене обавезе. Из свега наведеног произилази да је 

потребно у буџету за 2021. годину планирати укупне 

одливе у износу од 2.894.577,81 КМ ради плаћања 

дефицита из 2020 године, те створених обавеза из 

претходних година као и створених уговорних обавеза 

које доспијевају на плаћање текуће 2021. године.   

- Узимајући у обзир постојање два кредита, затим 

уговорене обавезе али и пренесене обавезе из 

претходне године, сасвим је извјесно да општина неће 

моћи из остварених прихода текуће године 

финансирати наведене отплате, те се једина могућност 

ЈЕЗИК 

СРПСКОГ НАРОДА 
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одржавања ликвидности уз нормално функционисање 

општине види у додатном кредитном задужењу.  

 

- Скупштина задужује начелника да прикупи потребне 

сагласности од републичких органа за ново кредитно 

задужење у износу око 3 милиона КМ и потом проведе 

поступак јавне набавке.  

 

- До окончања ових активности потребно је обавезе 

општине измиривати по приоритетима водећи рачуна 

да се не угрози редован рад јавних служби и саме 

општине.  

 

2. Скупштина је упозната са чињеницом да је за 

асфалтирање пута по Уговору са ЈП „Путеви РС“ од 

планираних 60% или 900.000,00 КМ у 2020.години 

уплаћено 300.000,00 КМ тако да остало неизмирено 

600.000,00 КМ. Ове обевзе нису ни приказане у 

пословној евиденцији Општине. Будући да се ради о 

инвестицији вриједној 6,5 милиона неприхватљиво је 

да преузета обавеза општине за 2020. годину није у 

цијелости испоштована. Пропуштањем плаћања ове 

обавезе општина Станари могла је да изгуби 

инвестицију вриједну 5 милиона одобрених 

бесповратних инвестиционих средстава. Та опасност 

постоји и данас. Све процјене указују да ће извођач 

радова МГ Минд комплетан посао завршити у 2021. 

години тако да ће општина бити у обавези да исплати и 

преосталих 600.000 КМ (1.500.000-900.000) уз 600.000 

КМ које нису плаћене у претходној години  

 

3. Скупштина је упозната са чињеницом да је у 

Извјештају о примопредаји  приказано бар за 

180.311,71 КМ мање обавеза према добављачима него 

што су оне исказане у књиговодственим евиденцијама 

општине Станари и у том смислу задужује начелника и 

стручне службе да се поново преиспита формална и 

суштинска исправност фактурисаних обавеза и 

уколико се исте не могу оспорити изврши њихово 

плаћање чим се за то створе финансијске могућности. 

 

4. У Анализи је изнијет велики број пропуста у 

књижењу пословних промјена и ставки буџета који су 

за посљедицу имали крајње нетачно исказана стања 

имовине и обавеза општине Станари што указује на 

озбиљан недостатак стручности и професионалности у 

раду Одјељења за буџет.  

 

У том смислу је потребно донијети предложене 

Правилнике и друга акта, планирати кадровске 

промјене, додатне едукације и оспособљавање радника 

Одјељења те разматрање могућности успостављања 

службе интерне ревизије кроз оспособљавање 

садашњих кадрова или систематизовање радног мјеста 

интерног ревизора.  

 

Све уочене неправилности везане за грубо 

непоштовање рачуноводствених стандарда и 

буџетских прописа потребно је отклонити до 

30.06.2021.године. 

 

5.  Скупштина није пронашла економски прихватљиво 

објашњење за непокривени дефицит у 2020. години у 

износу од преко 1.161.029 КМ, те неизмирене обавезе у 

износу од 2.172.226,81 КМ, као ни за пропусте у 

исказивању пословања општине кроз грубо 

непоштовање рачуноводствених стандарда и 

буџетских прописа. Очигледно је постојање намјерних 

субјективних пропуста. Имајући у виду наведено 

Скупштина обавезује начелника опоштине да Анализу 

финансијског извјештаја и извјештаја о преузетим, а 

неизмиреним и неизвршеним обавезама Општине 

Станари на дан 23.12.2020. године и закључке 

Скупштине достави на разматрање истражним и 

правосудним органима Републике Српске ради 

предузимања мјера и радњи из своје надлежности. 

 

6. Скупштина обавезује начелника општине  да 

откаже реализацију преосталог дијела Уговора о 

извођењу радова на асфалтирању и модернизацији 

путева са предузећем МГ Минд у вриједности од 

702.000,01 КМ. Изведеним радовима у 2020 години 

пробијен је План капиталних инвестиција. Вриједност 

капиталних улагања у 2020 години планом је 

предвиђен износ од 826.890,00 КМ, а радови су 

извршени у износу од 941.203,18 КМ. Такође 

скупштина обавезује начелника општине да откаже и 

реализацију преосталих дијелова уговора са Кинг доо и 

Керић градња за радове који су прецизирани у табели 

4. тачке 8. и 9. Анализе Финансијског извјештаја. 

 

7. Обавезује се начелник општине да у року од 6 

мјесеци од дана ступања на снагу овог закључка 

извијести Скупштину општине Станари о реализацији 

овог закључка. 

 

8. Овај закључак ступа на снагу дан након објаве у 

»Службеном гласнику Општине Станари«. 

 

Број: 01-020-108/21 

Датум: 19.05.2021. године                  

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Денис Стевановић с.р.                                                       

115. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 37. Статута Скупштине општине 

(„Службени гласник општине Станари“ бр.5/17) и 

чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине 

општине („Службени гласник општине Станари“ 

бр.6/17), а након разматрања Извјештаја о провјери 

обрачуна пореза и доприноса на лична примања у 

2020. години, Скупштина општине Станари на 04. 

редовној сједници, одржаној 19.05.2021 године, 

доноси: 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Извјештај о провјери обрачуна пореза и 

доприноса на лична примања у 2020. години за 

Општину Станари сачињен од стране Deloitte д.о.о. 

Бања Лука, уз констатације које се односе на 

извјештајни период: 

- да Општинска управа није усвојила писани акт о 

процесу евидентирања, обрачуна, плаћања и 

књиговодственог евидентирања личних примања, 

осталих накнада запослених и других физичких лица, 
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као ни пореза и доприноса на та лична примања, како 

је то прописано одредбама Закона о систему интерних 

финансијских контрола у јавном сектору Републике 

Српске; 

- да су приликом обрачуна основних плата утврђене 

разлике између основне плате израчунате на основу 

рјешења начелника општине и основне плате утврђене 

у појединачним обрачунима личних примања; 

- да су као послови уговора о дјелу разврстани и 

послови који не испуњавају услове из Закона о раду; 

- да плаћање пореза на доходак и доприноса 

социјалног осигурања није извршено у моменту 

плаћања нето примања што није у складу са одредбама 

Закона о порезу на доходак и Закона о доприносима; 

- да Обрасци 5- Лична примања, нису попуњавани у 

складу Упутством о форми, садржају и начину 

попуњавања образаца за трезорско пословање 

буџетских корисника; 

- да плаћање доприноса социјалног осигурања на 

накнаде за вршење одборничке дужности и накнаде за 

рад радних тијела Скупштине општине Станари није 

извршено у моменту плаћања нето примања што није у 

складу са Закона о доприносима; 

- да није обезбијеђен благовремен и тачан унос 

података у аналитичку евиденцију евидентираних 

обавеза и уплата код Пореске управе Републике 

Српске; и 

- да начелник општине није извјештавао Скупштину 

општине о реалокацијама буџетских позиција како је 

то прописано Одлуком о извршењу Одлуке о усвајању 

Плана буџета општине Станари за 2020. годину. 

 

2. Обавезује се Одјељење за привреду и финансије да 

са осталим надлежним одјељењима: 

а) до краја 2021. године изради књигу пословних 

процеса и регистар ризика за Општинску управу 

oпштине Станари, у складу са Законом о систему 

интерних финансијских контрола у јавном сектору 

Републике Српске; и 

б) у року од 90 дана, од дана ступања на снагу 

Закључка, изради појединачни нацрт акта о пословном 

процесу обрачуна и исплате личних примања 

запослених и осталих накнада за рад ван радног односа 

(подпроцеси, улази, излази, активности, носиоци 

активности, рокови, веза са осталим организационим 

јединицима) евидентирања, обрачуна, плаћања и 

књиговодственог евидентирања личних примања, 

осталих накнада запослених и других физичких лица; 

 

3. Обавезује се Одјељење за привреду и финансије да: 

а) у року од 30 дана, од дана ступања на снагу 

Закључка, изврши анализу односа утврђених основних 

плата по рјешењима начелника и основних плата 

утврђеним у појединачним обрачунима личних 

примања запослених, за мјесеце јануар, фебруар и март 

2021. године; 

б) обезбиједи одговарајуће књиговодствено 

евидентирање личних примања запослених и осталих 

накнада за рад ван радног односа, благовремено и 

тачно попуњавање Обрасца 5- Лична примања и 

Обрасца 3-Група налога за књижење, те ажуран унос 

података са истих у Систем главне књиге трезора 

Општине и истовремено измирење обавеза по основу 

нето личних примања запослених и нето накнада за рад 

ван радног односа и обавеза по основу пореза и 

доприноса на иста у складу са прописима којима се 

регулише буџетско рачуноводство и трезорско 

пословање Општине Станари; 

в) обезбиједи благовремен и тачан унос података у 

аналитичку евиденцију евидентираних обавеза и 

уплата код Пореске управе Републике Српске; и 

г) обезбиједи документацију из које је видљив начин и 

процедура вршења прерасподјеле средстава 

(реалокација буџетских позиција) у складу са 

годишњом одлуком о извршењу буџета Општине 

Станари. 

 

4. Обавезује се Начелник општине да: 

а) обезбиједи да се рад у комисијама документује прије 

обрачуна и плаћања нето накнада и одговарајућих 

пореза и доприноса; 

б) обезбиједи да се уговори о дјелу закључују за 

послове који су дефинисани прописима о раду; 

в) обезбиједи да се порез и доприноси на лична 

примања, накнаде за вршење одборничких дужности и 

остале накнаде из или ван радног односа плаћају у 

складу са прописима који регулишу начин и висину 

обрачуна и плаћања пореза и доприноса;  

г) полугодишње извјештава Скупштину општине 

Станари о извршеној прерасподјели средстава 

(реалокацији буџетских позиција) у складу са 

годишњом одлуком о извршењу буџета Општине 

Станари; 

д). Извјештај о провјери обрачуна пореза и доприноса 

на лична примања у 2020 години, заједно са закључком 

Скупштине општине достави истражним и 

правосудним органима Републике Српске, који ће 

процијенити оправданост предузимања мјера и радњи 

из своје надлежности.  

 

5. Обавезује се начелник општине да у року од 6 

мјесеци од дана ступања на снагу овог закључка 

извијести Скупштину општине Станари о реализацији 

овог закључка. 

 

6. Овај закључак ступа на снагу дан након објаве у 

»Службеном гласнику Општине Станари«. 

 

Број: 01-020-109/21 

Датум: 19.05.2021. године                  

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Денис Стевановић с.р.                                                                                       

116. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 37. Статута Скупштине општине 

(„Службени гласник општине Станари“ бр.5/17) и 

чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине 

општине („Службени гласник општине Станари“ 

бр.6/17), а након разматрања Извјештаја о раду 

начелника општине и општинске управе Станари у 

2020. години, Скупштина општине Станари на 04. 

редовној сједници одржаној 19.05.2021 године, доноси: 
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З А К Љ У Ч А К 

 

1. Не усваја се Извјештај о раду начелника општине и 

општинске управе Станари у 2020. години, уз 

констатације које се односе на извјештајни период: 

- да начелник општине није извјештавао Скупштину 

општине о реалокацијама буџетских позиција како је 

то прописано Законом о буџетском систему Републике 

Српске и Одлуком о извршењу Одлуке о усвајању 

Плана буџета општине Станари  за 2020 годину; 

- да финансијске исправе нису редовно евидентиране и 

књижене како је то прописано законима о 

рачуноводственим стандардима; 

- да због горе наведеног није било могуће утврдити 

бруто биланс нити је било могуће генерисати било који 

финансијски извјештај из система трезора; 

- да предмети Одсјека за финансије и буџет из 2018, 

2019 и 2020 године нису предати у архиву нити 

архивирани у складу са важећим правилницима; 

- да током 2020 године није вршен попис имовине и 

обавеза чиме је прекршен Закон о рачуноводству и 

ревизији Републике Српске; 

- да током 2020 године није сачињен и достављен 

АПИФ-у финансијски извјештај о извршењу буџета за 

период 1.1.-31.12.2019. гоине; 

- да општинска управа није усвојила писани акт о 

процесу евидентирања, обрачуна, плаћања и 

књиговодственог евидентирања личних примања, 

осталих накнада запослених и других физичких лица, 

као ни пореза и доприноса на та лична примања, како 

је то прописано одредбама Закона о систему интерних 

финансијских контрола у јавном сектору Републике 

Српске; 

- да је начелник општине кршио уговорне обавезе са 

ЈП Путеви Српске као и Одлуку о кредитном задужењу 

општине Станари и Одлуку о измјени и допуни одлуке 

о кредитном задужењу општине Станари те да за 

пренамјену кредита није добио сагласност 

Министарства финансија; 

- да је начелник општине кршио уговорне обавезе са 

ДОО Дерби трејд Брчко што је довело до тога да се 

поред дуга плаћају и високе камате, адвокатске услуге 

и судски спорови; 

- да је закључио уговор о дјелу са физичким лицем 

ради пружања правних савјета из области радних 

односа и уговор о набавци услуга правног консалтинга 

са правним лицем у примјени прописа у радним 

односима, који су општину коштали преко 12.000 КМ, 

те да је те спорове општина пред надлежним судовима 

беспотребно водила и изгубила, чиме је нанесена 

штета буџету општине око 100.000 КМ; 

- да је начелник општине донио систематизацију која 

није у сагласности са Уставом Републике Српске и 

појединим законима, а коју је Уставни суд Републике 

Српске својом одлуком укинуо; 

-да је водио беспотребне радно-правне спорове против 

појединих општинских службеника, који спорови су 

коштали општину Станари више десетина хиљада 

марака; 

-да је градио индустријску зону на туђем земљишту, 

без ријешених имовинско-правних односа и без 

грађавинске дозволе, значајно одступајући притом и од 

регулационог плана; 

-да је у центру Станара без грађевинске дозволе 

иницирао и дозволио изградњу канализације и 

биолошког пречистача, који надасве није 

финкционалан, а који је општину Станаре коштао 

преко пола милиона марака. 

-да је са доо Максимовић комерц закључио штетан 

уговор о дугорочном закупу производне хале у 

индустријској зони, а да у моменту закључења уговора 

нису били ријешени имовинско-правни односи 

земљишта, нити је за објекат била издата грађевинска 

и употребна дозвола, што је резултирало подношењем 

тужбе од стране доо Максимовић комерц против 

тужене општине Станари, ради накнаде штете, висина 

спора 441.000 КМ. 

 

2. Налаже се  начелнику општине Станари да 

Извјештај о раду начелника општине и општинске 

управе Станари у 2020. години, заједно са закључком 

Скупштине општине достави истражним и 

правосудним органима Републике Српске, који ће 

процијенити оправданост предузимања мјера и радњи 

из своје надлежности.  

 

3. Обавезује се начелник општине да у року од 6 

мјесеци од дана ступања на снагу овог закључка 

извијести Скупштину општине Станари о реализацији 

овог закључка. 

 

4. Овај закључак ступа на снагу дан након објаве у 

»Службеном гласнику Општине Станари«. 

 

Број: 01-020-110 /21 

Датум: 19.05.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Денис Стевановић с.р. 

117. 

OПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 37. Статута Скупштине општине 

(„Службени гласник општине Станари“ бр.5/17) и 

чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине 

општине („Службени гласник општине Станари“ 

бр.6/17), а након разматрања  Извјештаја о извршењу 

буџета за период 1.1.-31.12.2020. године, Скупштина 

општине Станари на 04. редовној сједници, одржаној 

19.05.2021 године, доноси: 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Не усваја се Извјештај о извршењу буџета за период 

1.1.-31.12.2020. године, уз констатације које се односе 

на извјештајни период: 

- у извјештају о извршењу буџета за 2020 годину јасно 

се види да укупни непокривени дефицит у 2020 години 

износи 1.090.711,27 КМ, без пренесених обавеза из 

ранијих година. 

- у извјештају се види да су настали расходи који нису 

били предвиђени буџетом у износу од 850.346,27 КМ и 

који су евидентирани на обрачунским расходима, а не 

буџетским. 

 

2. Налаже се  начелнику општине Станари да 

Извјештај о извршењу буџета за период 1.1.-
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31.12.2020. године, заједно са закључком Скупштине 

општине достави истражним и правосудним органима 

Републике Српске, који ће процијенити оправданост 

предузимања мјера и радњи из своје надлежности. Рок 

за извршење  наложених мјера је 30 дана од дана 

ступања на снагу закључка. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу дан након објаве у 

»Службеном гласнику Општине Станари«. 

 

Број: 01-020-111/21 

Датум: 19.05.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Денис Стевановић с.р. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ 

ОДСЈЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПТШИНЕ 

СТАНАРИ ЗА ПЕРИОД 01.01.2020. – 

31.12.2020.ГОДИНЕ 

Увод 

Извјештај о извршењу буџета за 2020.годину је 

извјештај о извршењу буџетских средстава и 

буџетских издатака за период јануар-децембар 

2020.године у односу на план буџета за 2020.годину. 

Према одредбама члана 46. Закона о буџетском 

систему Републике Српске (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12, 52/14, 103/15, 15/16) 

Начелник је у обавези да поднесе извјештај о 

извршењу буџета Општине за претходну годину. 

Документациону основу за састављање Извјештаја 

чине: Одлука о усвајању буџета Општине Станари за 

2020.годину, Oдлука о измјенама и допунама Одлуке о 

усвајању планабуџета за 2020. – Ребаланс, Одлука о 

извршењу буџета Општине Станари за 2020.годину, 

Одлука о Ребалансу буџета Општине Станари за 

2020.годину о Одлука и књиговодствени подаци из 

клавне књиге трезора Општине Станари. 

Опште информације о Општини 

Општина као основна територијална заједница локалне 

самоуправе основана је Законом о оснивању општине 

Станари од 09.09.2014. године 

Обавјештењем Републичког завода за Статистику број: 

DO-S-66/15 од 16.03.2015. године успостављена је нова 

организација са матичним бројем 11127975 и шифром 

дјелатности 84.11 са организационим дијеловима која 

послије мањих измјена данас изгледа:                                                                                                                                           

Организацини код 

1. Скупштина општине Станари        01380110 

2. Начелник општине                      01380120 

3. Одјељење за општу управу        01380130 

4. Одјељење за финансије и буџет 01380140 

5. Одјељење за привреду и локални економски 

развој                                                                 01380150 

6. Одјељење за стамбено комуналне и 

инспекцијске послове                                         01380160  

7. Служба за просторно уређење        01380170 

Одлуком о оснивању општинске управе Општине 

Станари број: 02-024-7/17 од 18.04.2017 године 

успостављене су нове организационе јединице и то: 

Одјљење за општу управу, Одјељење за привреду и 

финансије и Одјељење просторно уређење, стамбено 

комуналне и инспекцијске послове и екологију. 

Организације, предузећа и установе чија главна књига 

није саставни дио Главне књиге Трезора Општине 

Станари, а чији је оснивач или суоснивач Општина 

Станари су: 

• ЈУ Центар за културу општине Станари, 

• ЈУ Спортско туристичка организација општине 

Станари, 

• КП Екосфера Станари и  

• ЈЗУ Дом Здравља Станари 

Финанансијски извјештаји ових организација, 

предузећа и установа укључени су у  консолидовани 

финансијски извјештај Општине Станари у складу са 

чланом 123. став 3. Правилника о рачуноводству, 

рачуноводственим политикама и рачуноводственим 

процјенама за буџетске кориснике („Службени гласник 

РС“, број 115/2017 и 118/18). 

Од 01.01.2017. Општина Станари улази у систем 

трезорског пословања. Уводи се јединствени рачун 

трезора. На 12. сједници Скупштине општине Станари, 

донесена је одлука број: 01-022-105/16 о увођењу 

општине Станари у систем трезорскг пословања 

Током 2020. године уплата јавних прихода вршена је 

на сљедеће рачуне јавних прихода Буџета општине 

Станари: 

1. РЈП Нова банка Бања Лука...................................... 

555-30000196859-21  

Трезорско пословање вршено је преко сљедећег 

јединственог рачуна Трезора: 
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1. ЈРТ Нова банка АД..................................................  

555-30000196865-03 

Општина Станари је регистрована у Пореској управи 

под ЈИБ: 4403845960005 са Потврдом о регистрацији 

број: 06/1.04/0801-053-1-15/15 од 12.03.2015.године. 

Предсједник Републике Српске, Указом о проглашењу 

Закона о оснивању општине Станари број: 01-020-

4508/14 од 18.09.2014.године, прогласио је Закон о 

оснивању општине Станари, који је Народна 

скупштина Републике Српске  усвојила на сједници 

одржаној 09.09.2014.године. Општина Станари послује 

и обавља послове из своје надлежности утврђене у 

Закону о локалној самоуправи (’’Службени гласник 

РС’’, број: 97/16), Статуту општине Станари  

(’’Службени гласник општине Станари’’, број: 5/17), 

Правилник o opганизацији и систематизацији радних 

мјеста Општинске управе oпштине Станари 

(’’Службени гласник општине Станари’’, број: 4/17)  и 

другим подзаконским актима Републике Српске и 

Општине. 

Правни основ за састављање извјештаја о 

извршењу буџета 

Чланом 47. Закона о буџетском систему Републике 

Српске (Службени гласник Републике Српске број 

121/12, 52/14, 103/15, 15/16) и чланом 22. Правилника о 

форми и о садржају буџета и извјештаја о извршењу 

буџета (Службени гласник Републике Српске број 

100/13 и 102/16) дефинисан је садржај полугодишњег и 

годишњег извјештаја о извршењу буџета, односно 

прописано је да извјештај о извршењу буџета Општине 

треба да садржи: 

а) преглед буџетских средстава и издатака које је 

Скупштина одобрила у буџету Општине у претходној 

години, 

б) преглед остварених буџетских средстава и издатака 

у току претходне фискалне године, који су приказани 

тако да се јасно може видјети разлика између 

одобреног и извршеног буџета, 

в) објашњење већих одступања, 

г) податке о задуживању и управљању дугом, 

д) податке о коришћењу буџетске резерве, 

ђ) податке о гаранцијама датим у току претходне 

фискалне године, 

е) почетно и завршно стање јединствених рачуна 

трезора и рачуна посебних намјена и 

ж) податке о извршеним реалокацијама. 

Осим претходних података и информација  у 

извјештају о извршењу буџета Општине за претходну 

фискалну годину обавезно морају бити приказани и 

подаци о почетном и завршном стању имовине, 

обавеза и извора средстава. 

Законодавно-правни оквир за доношење, 

рачуноводствено евидентирање и финансијско 

извјештавање буџета Општине чине: 

• Закон о рачуноводству и ревизији Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 94/15 и 78/20); 

• Закон о буџетском систему Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) 

• Закон о Трезору („Службени гласник Републике 

Српске“, број 28/13 и 103/15) 

• Правилник о рачуноводству, рачуноводственим 

политикама и рачуноводственим процјенама за 

буџетске кориснике („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 115/17 и 118/18); 

• Правилник о буџетским класификацијама, 

садржини рачуна и примјени контног плана за 

буџетске кориснике („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 98/16, 115/17 и 118/18); 

• Правилник о финансијском извјештавању 

буџетских корисника („Службени гласник 

Републике Српске“, број 15/17); 

• Правилник о примјени Међународних 

рачуноводствених стандарда за јавни сектор 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

128/11); 

• Правилник о начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог са стварним стањем 

имовине и обавеза („Службени гласник Републике 

Српске“, број 45/16); 

• Правилник о систему пореског књиговодства у 

Републици Српској („Службени гласник 

Републике Српске“, број 109/16); 

• Правилник o критеријумима за стицање статуса 

буџетског корисника („Службени гласник 

Републике Српске“, број 116/13); 

• Правилник о примјени годишњих амортизационих 

стопа за буџетске кориснике („Службени гласник 

Републике Српске“, број 110/16); 

• Наредба о уплаћивању одређених прихода буџета 

Републике, општина и градова и фондова 



Страна 7 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СТАНАРИ - БР. 4 20. maj.2021 године 

 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 5/20, 

13/20 и 129/20); 

• Упутство о примјени Међународног 

рачуноводственог стандарда за јавни сектор 23 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

109/16); 

• Наредби о уплаћивању одређених прихода буџета 

републике, општина и градова и фондова 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

59/13, 117/13, 73/14, 33/15, 114/16, 73/17) 

• Упутство о форми, садржају и начину попуњавања 

образаца за трезорско пословање („Службени 

гласник Републике Српске“, број 10/17) 

• Инструкције и процедуре Министарства финансија 

и други законски и подзаконски прописи, који 

имају утицај на израду годишњег финансијског 

извјештаја за 2020. годину. 

• Правилник о примјени годишњих амортизационих 

стопа за буџетске кориснике („Службени гласник 

Републике Српске“, број 110/16) 

Поред претходно наведених законских и подзаконских 

аката, Министарство финансија РС својим 

инструкцијама прописује третман специфичних 

ситуација које нису прецизно обухваћене 

подзаконским прописима или даје додатна објашњења 

кроз процедуре и обавјештења за буџетске кориснике. 

Најважније инструкције које су примјењиване су: 

Регулаторни оквир и рачуноводствена основа за 

састављање Извјештаја 

Општина Станари води евиденцију и саставља 

финансијске извјештаје  у складу са важећим Законом 

о рачуноводству и ревизији Републике Српске 

(„Службени гласник РС“, број 94/15 и 78/20) који 

прописује примјену Међународних рачуноводствених 

стандарда за јавни сектор као нормативну основу 

извјештавања. 

У систем трезорског пословања у 2020.години 

финансијске трансакције и књиговодствене евиденције 

за кориснике општинског буџета се врши у складу са 

прописаним трезорским процесурама у оквиру: 

- главне књиге трезора 

- помоћних књига трезора – модула 

- помоћних књига буџетских корисника. 

Финансијски извјештаји су припремљени у КМ 

(конвертибилна марка), без кориштења децимала 

(заокруживање на најближу јединицу) 

Буџетска класификација представља системски оквир 

који својим кодским структурама омогућава 

дефинисање и евидентирање финансијских активности 

према различитим захтјевима. 

Буџетски корисници воде књиговодство према 

буџетским класификацијама које утврђује Правилник о 

буџетским класификацијама, садржини рачуна и 

примјени контног плана за буџетске кориснике. 

Обавезне буџетске класификације су: 

фондовска,организациона, економска, подекономска 

(субаналитичка), функционална и пројектна. 

Фондовска класификација даје информацију о 

изворима финансирања. 

Организациона класификација даје информације о 

мјесту настанка трансакција. 

Економска класификација даје информације о 

економској категорији трансакција (приходи, расходи, 

имовина, обавезе итд.). 

Подекономска (субаналитичка) класификација даје 

детаљније информације за праћење трансакција. 

Функционална класификација даје информације о 

сврси трансакција. 

Пројектна класификација даје информације о групи 

активности буџетског корисника на које се трансакције 

односе. 

Прописане обавезне буџетске класификације су: 

фондовска, организациона, економска и функционална 

класификација. Прописује их Министарство. 

Слободне обавезне буџетске класификације су 

подекономска (субаналитичка) и пројектна. На захтјев 

буџетских корисника у трезорској апликацији отварају 

се њихове шифре са одговарајућим описима 

прилагођеним потребама корисника. 

Буџетски корисници имају обавезу да воде 

књиговодство по начелу фондовског књиговодства. 

Буџетски корисници уносе податке у пословне књиге 

према сљедећој фондовској класификацији: 

1) општи фонд (01), 

2) фонд прихода по посебним прописима (02), 

3) фонд грантова (03), 

4) фонд средстава приватизације и сукцесије (04) и 

5) фонд за посебне пројекте (05). 
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1.  ОДОБРЕНИ БУЏЕТ ЗА 2020.ГОДИНУ 

Oдлуком о измјенама и допунама Одлуке о усвајању 

плана буџета за 2020. – Ребаланс, утврђен је буџет 

Општине Станари у укупном износу од 11.157.195 КМ. 

Наведном одлуком дефинисан је план укупне буџетске 

потрошње која је уравнотежена са укушним буџетским 

средставима, што се може сагледати из прегледа 

буџета на другом нивоу економске класификације: 

Ред.бр Група 

конта 

Планирано буџетом за 

2020.годину 

Износ у 

КМ 

  Приходи,примици и 

здауживања одобрена 

буџетом 

 

1 71 Порески приходи 2,355,000 

2 72 Непорески приходи 7,284,105 

3 73 Грантови 20,000 

4 78 Трансфери између 

буџетских јединица 

раз.нивоа власти 

331,840 

5 ** Распоред суфицита из 

ранијих година 

1,166,250 

I  Укупно приходи и 

примици 

11,157,195 

  Распоређени расходи, 

издаци и отплате 

дуговоа 

 

6 41 Текући расходи 6,591,626 

7 48 Tрансфери између и 

унутар једница власти 

45,000 

9 51 Издаци за нефинансијску 

имовину 

4,417,590 

10 61 Издаци за финансијску 

имовину 

1,000 

11 62 Издаци за отплату 

дуговоа 

55,079 

12 ** Текућа буџетска резерва 46,900 

II  Укупна потрошња за 

2020.годину 

11,157,195 

 

Из наведеног табеларног прегледа може се контатовати 

да је постигнута задана равнотежа јер су планирани 

приходи и расподјела суфицита из ранијег периода 

једнаки збиру плана распоређених расхода,издатака, 

отплате дуга и текуће буџетске резерве.  

2. ОСТВАРНИ БУЏЕТ ЗА ПЕРИОД 

01.01.-31.12.2020.ГОДИНЕ 

 

На основу прокњижених образаца за трезорско 

пословање и извршеног сравњења по прописаним 

класификацијама са буџетским корисницима, Одсјек за 

финансије и буџет сачинило је Извјештај о извршењу 

буџета Општине Станари за период 01.01.-

31.12.2020.године. 

 

 

Ек.к

од 

Опис Планир

ано 

Оствар

ено 

Разл

ика 

Инде

кс 

71 Порески 

приходи 

2,355,00

0 

2,274,8

18 

-

80,18

2 

96.6 

72 Непореск

и приходи 

7,284,10

5 

6,909,8

46 

-

374,2

59 

94.9 

73 Грантови 20,000 27,250 7,250 136.3 

78 Трансфер

и између 

буџетских 

јединица 

раз.нивоа 

власти 

331,840 403,172 71,33

2 

121.5 

** Распоред 

суфицита 

из 

ранијих 

година 

1,166,25

0 

116625

0 

0 100.0 

 Укупно 

приходи 

и 

примици 

11,157,1

95 

10,781,

336 

-

375,8

59 

96.6 

41 Текући 

расходи 

6,591,62

6 

6,844,3

40 

252,7

14 

103.8 

48 Tрансфер

и између 

и унутар 

једница 

власти 

45,000 40,663 -4,337 90.4 

51 Издаци за 

нефинанс

ијску 

имовину 

4,417,59

0 

3,992,6

30 

-

424,9

60 

90.4 

61 Издаци за 

финансијс

ку 

имовину 

1,000 0 -1,000 0.0 

62 Издаци за 

отплату 

дуговоа 

55,079 160,465 105,3

86 

291.3 

** Текућа 

буџетска 

резерва 

46,900 0 -

46,90

0 

0.0 

 Укупна 

потрошњ

а за 

2020.годи

ну 

11,157,1

95 

11,038,

098 

-

119,0

97 

98.9 
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Из претходних података који су приказани на другом 

нивоу економске класификације могу се сагледати 

основни параметри извршења буџета за 2020.годину у 

односу на усвојени буџет. Битно је навести да се 

претходни подаци односе само на Фонд 01. 

2.1. Приходи 

2.1.1. Буџетски приходи и примици за 

нефинансијску имовину остварени у периоду 

01.01.-31.12.2020. 

Oдлуком о измјенама и допунама Одлуке о усвајању 

плана буџета за 2020. – Ребаланс, Општине Станари 

планирани су буџетски приходи у укупном износу од 

9,990,945 КМ. Општина Станари није имала примитке 

од финансијске и нефинансијске имовине. 
 

Ек.ко

д 

ОПИС Буџет за 

2020. 

Изврше

ње 

буџета 

Индек

с 

(4/3) 

1 2 3 4 5 

 А.Буџетски 

приходи 

9,990,945 9,615,086 96.24 

71000

0 

Порески 

приходи 

2,355,000 2,274,818 96.60 

71300

0 

Порези на 

лична 

примања и 

приходе од 

самосталне 

дјелатности 

250,000 227,529 91.01 

71400

0 

Порези на 

имовину 

35,000 58,264 166.47 

71700

0 

Индиректни 

порези 

дозначени 

од УИО 

2,070,000 1,988,275 96.05 

71900

0 

Остали 

порески 

приходи 

0 750 0 

72000

0 

Непорески 

приходи 

7,284,105 6,909,846 94.86 

72100

0 

Приходи од 

финансијске 

и 

нефинансијс

ке имовине 

и позитивне 

курсне 

разлике 

31,000 25,415 81.98 

72200

0 

Накнаде, 

такасе и 

приходи од 

пружања 

јавних 

услуга 

7,233,005 6,863,774 94.90 

72300

0 

Новчане 

казне 

100 75 75.00 

72900

0 

Остали 

непорекси 

приходи 

20,000 20,582 102.91 

73000

0 

Грантови 20,000 27,250 136.25 

78000

0 

Трансфери 

између 

буџетских 

јединица 

331,840 403,172 121.50 

78700

0 

Трансфери 

између 

буџетских 

јединица 

различитих 

нивоа 

власти 

157,000 227,332 144.80 

78800

0 

Трансфери 

унутар исте 

јединице 

власти 

174,840 175,840 100.57 

 

 

Из наведног прегледа се може уочити да су буџетски 

приходи остварени у висини од 96,24% у односу на 

планиране. 

Порески приходи  према структури од укупних 

прихода исказани су у износу од 2,274,818 КМ (мањи 

су за 3% од планираних пореских прихода и  6% од 

остварених у претходној години) а чине их: 

 Порез на лична примања и приходи од 

самосталне дјелатности 227,529 КМ (у 

односу на план мањи су за 9%) 

 Порез на имовину 58,264 КМ – чине га  

порез на непокретности, порез на наслеђе 

и поклон и порез на пренос непокретности 

и права (у односу на план  већи су за 66%) 

 Индиректни порези прикупљени преко 

УИО 1,988,275 КМ (у односу на 

претходну годину су мањи за 4%) 

 Остали порески приходи 750 КМ 

Непорески приходи су исказани у изноду од 6,909,846 

КМ и мањи су за 5% од планираних те за 6%  у односу 

на остварене приходе у 2019. години. 

Према структуру чине их: 

 Приходи од закупа и ренте 25,415 КМ (у 

односу на планиране су мањи за 18%) 

 Административне накнаде и таксе 16,991 

КМ (у односу на планиране су мањи за 

6%) 

 Комуналне накнаде и таксе 20,747 КМ (у 

односу на планиране су мањи за 17%) 

 Накнаде по разним основама 6,826,036 КМ 

(у односу на планиране су мањи за 5%) 

 Новчане казне 75 КМ 

 Остали непорески приходи 20,582 КМ. 

Накнаде по разним основама  не само да чине највећи 

дио непореских прихода већ у проценту од 41% 

учествују у укупно оствареним буџетским приходима 

и примицима. У прилогу је табеларни приказ 

остварених прихода по разним основама: 
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Приходи по основу грантова чине примљене 

неповратне помоћи за текуће потребе и посебне 

пројекте или програме у виду опреме, материјала или 

техничке помоћи. Остварени су у износу од 27,250 КМ 

и већи су за 100% у односу на планиране као и 

остварене приходе у истом извјештајном периоду 

претходне године. Чине их грант добијен од Владе 

Републике Српске у износу од 15,000 КМ, Фонд за 

заштиту животне средине 8,000 КМ и средства за 

унапређење безбједности саобраћаја у износу од 4,250 

КМ. 

 

Приходи од трансфера између или унутар јединица 

власти остварени су у укупном износу од 227,056 КМ, 

а односе се на 

- 175,278 КМ трансфер од Министарство 

здравља и социјалне заштите РС- новчана 

давања за кориснике права из Закона о 

социјалној заштити (туђа њега); 

- 51,778 КМ трансфер од Министарство здравља 

и социјалне заштите РС – лична инвалиднина; 

 

Приходи по основу трансфера унутар исте јединице 

власти - са фонда 05 извршен је пренос средстава на 

фонд 01 у износу 175,840 КМ, дозачених из буџета 

Републике ради санирања посљедица и потешкоћа 

насталих ширењем заразне болести изазване вирусом 

корона (SARS-CoV-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред.б

р 

Врста прихода Остваре

ње 

Структу

ра 

прихода 

у % 

1 Порески приходи 2,274,818 23.66 

2 Непорскеи приходи 6,909,846 71.86 

3 Грантови 27,250 0.28 

4 Трансфери између 

буџетских јединица 

403,172 4.19 

 УКУПНО 9,615,086 100 

 

Анализом структуре остварених текућих прихода 

утврђено је да доминантне приходе од 71,86% чине 

непорески приходи (приходи од концесионе накнаде) а 

затим 23,66% порески приходи, док је учешће осталих 

прихода занемариво. 

 

 

Назив конта Врста прихода Извршење

Накнада за  кприштеое мин. сирпвина 722424 475,165

Накнада з прпмјену намјене ппљппривреднп земљиште 722425 205

Накнада за  ппсјеченп дрвп кпје се кпристи, пднпснп ставља у прпмет за  сппствене 

пптребе грађана
722432 3,213

Накнада за  впде за  пиће у јавнпм впдпснабдијеваоу 722442 306

Накнаде за  впде и минаралне впде кпје се кпристе за  флашираое 722445 6

Накнада за  заштиту впда кпју плаћају власници трансппртних средстава кпја  кпристе 

нафту или нафтне деривате
722446 14,122

Накнада за  испуштаое птпадних впда 722447 7,588

Накнада за  впде за  индустријске прпцесе, укључујући и термпелектране 722465 2,235

Средства за  финансираое ппсебних мјера заштите пд ппжара 722467 46,509

Кпнцесипне накнаде за  кпришћеое минералних сирпвина у сврху прпизвпдое 

електричне енергије
722492 6,276,687

1 Ппрески 
прихпди 

2 Неппрскеи 
прихпди 

3 Грантпви 
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2.2. РАСХОДИ 

Расходи су смањења економских користи или 

услужног потенцијала током извјештајног периода, у 

облику одлива или трошења средстава или настанка 

обавеза које доводе до смањења нето 

имовине/капитала. Расходи се признају на 

обрачунском основу, у периоду у коме је и обавеза 

настала без обзира да ли је извршено и само плаћање. 

Расходи обухватају текуће расходе, расходе 

обрачунског карактера и трансфере између и унутар 

јединица власти. Вредновање расхода (изузев расхода 

обрачунског карактера) врши се по номиналној 

вриједности очекиваног одлива готовине или 

готовинског еквивалента или других економских 

користи. 

Издаци за нефинансијску имовину обухватају издатке 

за изградњу, прибављање, инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију нефинансијске имовине. 

Књиговодственом евидентирању на контима класе 5 

претходи књижење пословног догађаја на 

одговарајућим билансним контима, који ће довести до 

новчаног одлива или затварања аванса за 

нефинансијску имовину из претходне године. 

Књиговодствено евидентирање на класи 5 врши се на 

обрачунском основу, у периоду за који је настала 

обавеза издатка за нефинансијску имовину, независно 

од тога да ли је по том основу до краја обрачунског 

периода дошло до готовинског одлива. Изузетак је 

када се на крају обрачунског периода жели извршити 

резервација расположивих средстава на ставкама 

планираним у буџету за набавку/улагање у 

нефинансијску имовину. 

2.2.1. Буџетски расходи и издаци 

Расходовна страна буџета планирана је како слиједи: 

1. Расходи и издаци утврђени за намјене у износу 

од 11.055.516  КМ, и 

2. Текућа буџетска резерва 46.900 КМ 

УКУПНО (1+2): 11.102.416 КМ 

Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину 

у перуоду 01.01.-31.12.2020. извршени су у износу од 

10.877.633 КМ, што представља 97,99% у односу на 

план буџета. 

Eкон.

код 

ОПИС Буџет 

2020. 

Изврш

ење 

буџета 

Инде

кс 

(4/3) 

1 2 3 4 5 

 А.БУЏЕТСКИ 

РАСХОДИ 

6,683,5

26 

6,885,00

3 

103.0

1 

410000 Текући 

расходи 

6,591,6

26 

6,844,34

0 

103.8

3 

411000 Расходи за 

лична примања 

1,532,8

31 

1,530,88

2 

99.87 

412000 Расходи по 1,708,9 1,839,60 107.5

основу 

кориштења роба 

и услуга 

52 6 4 

413000 Расходи 

финансирања и 

други 

финансијски 

трошкови 

94,143 94,476 100.3

5 

414000 Субвенције 315,000 204,613 64.96 

415000 Грантови 1,874,0

00 

2,127,29

9 

113.7

0 

416000 Дознаке на име 

социјалне 

заштите које се 

исплаћују из 

буџета 

Републике 

1,066,0

00 

1,014,28

7 

95.15 

419000 Расходи по 

судским 

рјешењима 

2,000 33,177 1658.

85 

480000 Tрансфери 

између и 

унутар једница 

власти 

45,000 40,663 90.36 

 Буџетска 

резерва 

46,900 0 0.00 

 Б.ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИ

ЈСКУ 

ИМОВИНУ 

4,417,5

90 

3,992,63

0 

90.38 

510000 Издаци за 

нефинансијску 

имовину 

4,417,5

90 

3,992,63

0 

90.38 

511000 Издаци за 

произведену 

сталну имовину 

4,093,0

90 

3,753,56

6 

91.70 

513000 Издаци за 

непоризведену 

сталну имовину 

298,000 192,118 64.47 

516000 Издаци зазалихе 

материјала, 

робе и ситног 

инвентара, 

амбалаже и сл. 

26,500 46,946 177.1

5 

 В.Укупни 

буџетски 

расходи и 

издаци за 

нефинансијску 

имовину (А+Б) 

11,055,

516 

10,877,6

33 

97.99 

Текући расходи су исказани у износу од 6,885,006 КМ 

и већи су у односу на планиране за 3%. У односу на 

исти период претходне године биљежи се повећање од 

12%. 

 Структуру текућих расхода чине: 

 Расходи за лична примања запослених 

1,530,882 КМ 

 Расходи по основу кориштењс роба и услуга 

1,839,606 КМ 

 Расходи финансирања и други финансијски 

трошкови 94,143 КМ 
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 Субвенције 204,613 КМ 

 Грантови 2,127,299 КМ 

 Дознаке на име социјалне заштите које се 

исплаћују из буџета Републике, општина и 

градова 1,014,287 КМ 

 Расходи по судским рјешењима 33,177 КМ 

Расходи за лична примања запослених су исказани у 

износу 1,530,882 КМ и већи су за 37% у односу на 

исказане расходе у претходној години.    

 

Расходи за бруто плате запослених........... 1,324,439 КМ 

 

Буџетски корисници чија се лична примања 

финансирају из Буџета општине: 

  

 Општинска управа општине Станари 1,324,439 КМ            

- расходи за основну плату са порезом 

........................................................  781,6550 КМ        

- расходи за увећање плате – минули рад 

.........................................................    31,489  КМ          

- расходи за увећање плате – рад ноћу 

.........................................................     24,830 КМ       

- расходи за увећање плате – рад на празнике 

............................................................... 3,095 КМ       

- расходи за увећање плате – увећање по 

осталим основама ..............................16,039 КМ      

- доприноси на плату .........................467,332 КМ         

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених.....189,053 КМ 

                                   

 Општинска управа Станари ................... 189,053 КМ             

- топли оброк.....................................    68,038 КМ       

- регрес           ...................................     41,586 КМ      

- превоз радника ..............................     54,576 КМ       

- остале наканде .............................           618 КМ   

- расходи по основу дневница за 

сл.путовања..........................................    200 КМ  

- доприноси на накнаде ..................     24,035 КМ  

-                                                                           

Расходи за накнаду плата запослених за вријеме 

боловања, родитељског одсуства и 

осталих наканда плата.....................................   6,325 КМ  

 

Расходи за отпремнине и једнократне 

помоћи................................................................11,065 КМ 

- расходи за отпремнине по колективном 

уговору...........................................        3,643 КМ  

- новчане помоћи приликом рођења 

дијетета...........................................       6,422 КМ 

- остале једнократне помоћи радницима 

.........................................................       1,000 КМ  

 

У 2020. години плате су се у оквиру општинске управе 

Станари обрачунавале на основу: 

- Посебног колективног уговора за запослене у 

области локалне самоуправе Републике 

Српске, број: 10.3-020-405/17 од 10.02.2017. 

године ("Службени гласник Републике 

Српске", број 20/17) 

- Одлуке о накнадама за вршење одборничке 

дужности и накнадама за рад радних тијела 

Скупштине општине Станари број: 01-020-

61/17 од 15.05.2017. године ("Службени 

гласник Општине Станари'', број 5/17) 

- Одлуке о платама и другим примањима 

функционера општине Станари број: 01-022-

16/16 од 28.01.2016. године (''Службени 

гласник Општине Станари'', број: 1/16). 

 

Раходи по основу кориштење роба и услуга износе 

1,839,606 КМ, и већи су у односу на планиране за 

7,5%. 

 

412 100 Расходи по основу закупа 

....................................................................       201,400 КМ 

412 200 Расходи по основу утрошка енергије и 

услуга........................................................       109,636 КМ     

412 300 Расходи за режијски материјал 

...................................................................          37,391 КМ 

412 500 Расходи за текуће 

одржавање.................................................       394,127 КМ 

     У оквиру Одјељења за стамбено-комуналне 

дјелатности:  

          - одржавање сигнализације,јавне расвјете, 

општинских путева, 

            мостова, санација од поплава) ........  384,645 КМ      

     У оквиру Одјељења за општу управу:          

          - одржавање возила и друге опреме......  8.666 КМ 

412 600 Расходи по основу путовања и смјештаја 

.......................... .............................................    19,162  КМ          

    У оквиру Скупштине општине :   

            - службено путовање у 

земљи............................................................           390 КМ 

            - - службено путовање у 

иностранство..............................................            427 КМ 

    У оквиру Опште управе:   

            - утрошак горива за службена возила, путовање 

и смјештаја................................................         18,345 КМ 

 

412 700 Расходи за стручне 

услуге............................................................   278,312 КМ 

 

   У оквиру Скупштине општине:           

            - штампање службеног гласника 

општине.............................................................. 6,988 КМ 

    У оквиру Одјељења за општу управу ....    94,361 КМ     

           - услуге медијске презентације, осигурања 

радника, адвокатске 

              процјенитељске, нотарске услуге, објављивање 

огласа и  

              тендера и друге стручне услуге   

    У оквиру Одјељења за финансије и буџет 

.............................................. .........................     64,322 КМ          

          -  услуге финансијског посредовања, исплате 

поштама, штампања, 

             претплата ФИНРАР, одржавање трезорске 

лиценце 

   У оквиру Одјељења за привреду и ЛЕР 

...........................................................................    9,000 КМ     
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         -  услуга ЈОДП ''Противградна заштита'' 

Републике Српске 

             и хидрометеорлошке службе        

   У оквиру Службе за просторно уређењa ....61,817 КМ  

       - геодетско-катастарске услуге, израде елабоата и 

студија, 

         тејничких рјешења и остале стручне услуге  

   У оквиру одјељења за сстамбено-комуналне 

послове...............................................................11,505 КМ 

   У оквиру ЈУ Центра за социјални 

рад.......................................................................19,279 КМ 

   У оквиру ЈУ Центра за 

културу.................................................................4,733 КМ 

   У оквиру ЈУ Спортско-туристичка организација 

...............................................................................6,308 КМ 

412 800 Расходи за услуге одржавања јавних површина 

и  

                           заштите животне 

средине.............................................................446,250 КМ         

        У оквиру Одјељења за стамбено-комуналне 

послове: 

              (зимска служба,одржавање зелених 

површина,расвјета, чишћење и одржавање 

               јавних 

површина)....................................................... 446,250 КМ 

412 900 Остали непоменути 

расходи..................................................           544,208 КМ 

          Расходи за бруто накнаде за рад ван радног 

односа (412 930)...........................................     36,766 КМ   

           а.  Накнаде скупштинским одборницима 

(01380110).....................................................  201,936  КМ 

          б.  Волонтери, уговори о дјелу, комисије, ОИК 

.......................................................................   285,952  КМ 

          2.  Стручно усавршавање запослених (стручни 

испити,котизације 

                  за семинаре,курсеви)................          500  КМ 

          3.  Репрезентација, организација пријема, 

манифестације, поклони.................................  11,531 КМ  

          4.  Расходи по основу пореза,доприноса и 

непореских накнада на  

               терет послодавца.....................................  56 КМ 

          5. Остале уговорене 

услуге................................................................   7,467 КМ 

               (чланарине за Савез општина и градова 

накнаде за пролазак кроз посјед, таксе)  

       

Расходи финансирања и други финансијски трошкови 

износе 94,476 КМ. Односе се на интеркаланрне 

каматеа на одобрени кредит због грејс периода од 11 

мјесеци и једном редовном каматом за новембар 2020. 

године. 

 

Субвенције су исказане у износу од 204,613 КМ и веће 

су од планираних за 35%. Исказани трошкови по 

основу субвенција мањи су за 23% у односу на 

претходну годину. 

 

Грантови су исказани у износу од 2,127,299 КМ и већи 

су у односу на планиране за 14%. Исказани трошкови 

по основу грантова већи су за 15% у односу на 

претходну годину 

1. Грантови у оквиру Одјељења _Начелник 

општине   

Удружеое грађана Пплитикплпг 

Б. Лука 
2.000,00 

Зпка трејд  1.001,40 

Васелић дпп 2.497,43 

СТР Гпран Кпвашевић 201,80 

Фпндација Мпзаик 1.000,00 

Удружеое гардиста ГМТбРВРС 500,00 

Удружеое ХиспаБИХ 1.000,00 

Лптпс 500,00 

Прпда кпмерц 5.340,50 

Шкпла фудбала Руданка 3.600,00 

Штампарија удружеое 

дистрпфишара 
2.000,00 

Бплница Свети аппстпл Лука 

Дпбпј 
33.000,00 

 

2. Грантови у оквиру Одјељења за привреду и 

др.дјелатност и ЛЕР    

ПОЛИТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ 16.094  

Политичке организације 16.094 

    

УДРУЖЕЊА ОД ПОСЕБНОХ 

ИНТЕРЕСА 55.100 

Општинска борачка организција 27.000 

Организација породица 

заробљених и погинулих бораца и 

несталих цивила  22.000  

Ветерани РС 2.600  

Удружење логораша 3.500 

    

СПОРТСКИ КЛУБОВИ 40.500  

СД Рудар Станари 25.000  

Клуб борилачких спортова Рудар 8.000  

ТКД Рудар Станари 1.000  

Карате клуб Слога Добој - секција 

Станари 1.000  

Клуб мажореткиња / sekcija 

Stanari 500  

 Клуб кик бокс Добој  5.000 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ 

КУЛТУРЕ И ТРАДИЦИЈЕ 17.000 

КУД Лазарица 0  

КУД Церовица 0  

ЗУ Младост Брестово 2,000  

Удружење Хармоникаша 3.000  
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Удружење ''Соко'' Митровићи 1.000  

Удружење ''Моја Радња'' Доња 

Радња 5.000  

Удружење ''Опстанак'' Рашковци 0  

 Удружење Јасеник  6.000 

  

ОСТАЛЕ НЕВЛАДИНЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ 151.000  

Удружење ''Анђео'' Станари 11,000  

'Пољопривредник'' Станари 13.000  

ЛУ Срндаћ Станари 14.000  

СРД Шкобаљ Станари 5.000  

НОР 1.000  

Удружење пензионера 5.500  

ОО Црвени Крст 114.500  

 Лотос  1.000 

  

ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ 130.800  

Станари 90.000 

Јелањска 16.800  

Осредак 0  

Церовица 3.000  

Радања Доња 0  

Брестово 18.000  

 Радња Горња  3.000 

  

КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ 

ЈАВНИМ УСТАНОВАМА 1,448,500  

Екосфера  869.500  

ЈЗУ Дом здравља Станари 579.000  

Требаваекспрес Добој 200  

Спектар 3000  

 

1 

Гранит – ДР 

Каменорезачка 

радња 

02-421-49.3/19 2,100 

2 ГСМ Мобиле 02-421-49.3/19 2,100 

3 
Бранкица 

Милутин 
02-421-49.3/19 1,960 

4 Радојица Кесер 02-421-49.3/19 1,960 

5 

Станари СТР 

Горан 

ковачевић 

02-421-49.3/19 2,100 

6 

Суботић 

Инжињеринг 

доо 

02-421-49.3/19 2,100 

7 
ВУКАЈЛОВИЋ 

Д.О.О. 
02-421-49.3/19 600 

 

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и градова износе 

1,014,287 КМ, и мање су за 5% у односу на планирене.  

У поређењу са истим периодом претходне године  веће 

су за 15%. 

 

 Дознаке у оквиру Одјељења за привреду и 

др.дјелатност  

          - помоћи ученицима,студентима у области науке 

и културе..........................................................216,986 КМ         

                    

Дознаке у оквиру Одјељења за општу 

управу......................................................    797,301 КМ               
 

текуће дознаке корисницима 

социјалне заштите које се исплаћују 

од стране установе социјалне 

заштите (праава која остварују 

корисници права соијалне заштите 

,а која се дијелом финансирају из 

буџета, а дијелом из Министарства) 463,080 

помоћ породицама палих бораца, 

ратних војних инвалида и цивилних 

жртава рата и борцима 178,352 

помоћ при заснивању породице 0  

помоћ породици, дјеци и младима 139,828 

помоћ избјеглим и расељеним 

лицима 0 

помоћ пензионерима и 

незапосленим лицима 13,209 

помоћ грађанима у натури 305 

остале текуће дознаке на име 

социјалне заштите које се исплаћују 

из буџета општине (финансирање 

партиципације здравственим 

осигураницицма са подручија 

општине Станари) 2,527 

 

Расходи по судским рјешењима износе 33,177 КМ. 

Трошкови се односе на судску пресуду за исплату 

плата, пореза и доприноса, судских трошкова, и 

трошкова адвоката по основу судског поступка између 

Општине Станари и раднице Свјетлане Лазић. 

Трансфери између и  унутар јединица власти износе 

40,663 КМ и већи су за 256% у односу на исказане 

трансфере у истом периоду пртеходне године. 

Трансфер се односе на евидентирање по записницима 

Пореске управе о обрачуну и поравнању више и 

погрешно уплаћених јавних прихода и чине их: 

 

- Трансфери ентитету 40,638 КМ (32,051 КМ  се 

односи на евидентирање по записницима 

Пореске управе о обрачуну и поравнању више 

и погрешно уплаћених јавних прихода, док се 

8,587 КМ односи на трансфере према 

Јединици за координацију пољопривредних 

пројеката по основу учешћа општине у у 

суфинансирању изградње система за 

наводњавање у оквиру Пројекта развоја 

наводњавања и учешћа у финансирању старт 

пакета за потребе пољопривредних 

произвођача у оквиру Пројекта развоја 

конкурентности у руралним подручјима. 

- Трансфери јединицама локалне самоуправе 10 

КМ (евидентирање по записницима Пореске 

управе о обрачуну и поравнању више и 

погрешно уплаћених јавних прихода) 

- Трансфери фондовима обавезног социјалног 

осигурања 15 КМ (евидентирање по 

записницима Пореске управе о обрачуну и 
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поравнању више и погрешно уплаћених јавних 

прихода) 

Издаци за нефинансијску имовину  износе 3,992,630 

КМ и мањи су од планораних за 10%, у односу на 

исказане издатке у истом периоду претходне године 

мањи су за 37%. 

 Издаци за изградњу и прибављање зграда и 

објеката исказани су у износу 3,714,757 КМ од 

чега се најзначајнији износи односе на: 

 путеве и аутопутеве 1,743,173 КМ (У 2020. 

години извршена су значајна улагања у 

ифраструктуру регионалног пута Р 474. 

Између општине Станари и ЈП Путеви 

закључен је споразум о заједничкој 

реализацији пројекта изградње ове дионице 

регионалног пута при чему је општини 

Станари припала обавеза рјешавања 

имовинско-правних обавеза (експропријације) 

и суфинансирања дијела пројекта од 

1.500.000,00 КМ) 

 Вањска освјетљења, тротоаре и остале 

саобраћајне објекте 277,482 КМ -  издаци се 

односе  на трошкове модернизације и поравке 

постојеће расвјете. 

 Пословни објекти и простори у припреми 

775,133 КМ – издаци настали по основу 

оспособљавања хала на пословној зони ТЕ 

Станари. 

 Остали објекти у припреми 909,182 КМ – 

издаци за израдњу обданишта 

 Спортско-рекреативни објекти и терени 5,586 

КМ - Модернизација и поправка постојећих 

терена за спорт и рекреацију. 

 Издаци за набавку постројења и опреме износе 

35,182 КМ  и односи се на набавку: 

 Канцеларијски намјештај 14,409 КМ 

 Рачунарска опрема 17,231 КМ 

 Остала комуникациона опрема 1,990 КМ 

 Опрема за гријање вентилацију 795 КМ 

 Издаци за нематеријалну непоризведену имовину 

износе 3,627 КМ и цјелокупан износ се односи на 

набавку рачунарских програма. 

 Издаци за прибављање земљишта износе 192,118 

КМ  - издаци по основу рјешавања имовинско 

правних односа и куповине земљишта које се 

налазе на појасу Регионалног пута Р474 који је у 

изградњи и у чијој реализацији са општином 

Станари учествује и ЈП Путеви Републике Српске. 

 Издаци за залихе материјала, робе и ситног 

инвентара, амбалаже и слично износе 46,946 КМ и 

односе се на набавку: 

 Ситног инвентара  16,035 КМ 

 Ауто-гума 3,697 КМ 

 Одјеће и обуће 27,214 КМ 

 

РБ

. 

Ек.Ко

д 

Текући 

трошкови 

Извршењ

е у 2020. 

(Фонд 01) 

Структур

а расхода 

у % 

1 411 Расходи за 

лична 

примања 

1,532,931 13.87 

2 412 Расходи по 

основу 

кориштења 

роба и 

услуга 

1,710,552 15.47 

3 413 Расходи 

финансирањ

а и други 

финансијски 

трошкови 

94,143 0.85 

4 414 Субвенције 315,000 2.85 

5 415 Грантови 1,871,000 16.93 

6 416 Дознаке на 

име 

социјалне 

заштите које 

се исплаћују 

из буџета 

Републике 

1,066,000 9.64 

7 419 Расходи по 

судским 

рјешењима 

2,000 0.02 

7 481 Tрансфери 

између и 

унутар 

једница 

власти 

45,000 0.41 

8 511 Издаци за 

произведену 

сталну 

имовину 

4,093,090 37.03 

 

9 513 Издаци за 

непоризведен

у сталну 

имовину 

298,000 2.70 

10 516 Издаци 

зазалихе 

материјала, 

робе и ситног 

инвентара, 

амбалаже и 

сл. 

26,500 0.24 

  УКУПНО 11,054,21

6 

100 
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Највећи дио буџетских издатака односи се на издатке за 

произведену сталну имовину од 37,03%, које слиједе 

расходи по основу грантова 16,93%, расходи по основу 

кориштења роба и услуга 15,47% и расходи за лична 

примања 13,87%. Сви остали расходи и издаци 

представљају 16,71%. 

2.3.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

Издаци за финансијску имовину и отплату дугова 

обухватају издатке за прибављање хартија од 

вриједности, акција, учешћа у капиталу, финансијских 

деривата, издатке за дате зајмове у земљи и 

иностранству, издатке по основу орочавања новчаних 

средстава, издатке за отплату дугова и остале издатке 

који утичу на текућу ликвидност, а не представљају 

расходе или издатке за нефинансијску имовину. 

Eкон

. 

код 

ОПИС Буџет 

за 

2020. 

Изврше

ње 

буџета 

Инде

кс 

1 2 3 4 5 

 А. НЕТО 

ФИНАНСИРАЊ

Е (Б+В+Г) 

1.110.1

71 

1.022.18

2 

- 

9100

00 

Примици од 

финансијске 

имовине 

0 0 - 

6100

00 

Издаци за 

финансијску 

имовину 

1,000 0 - 

 Б. Нето 

задуживање 

-55.079 -160.465 - 

9200

00 

Примици од 

задуживања 

0 0 - 

6200

00 

Издаци за 

отплату дуга 

55,079 160,465 291.3

4 

 В.Остали нето 

примици 

0 16.397  

9300

00 

Остали примици 0 22.133 - 

6300

00 

Остали издаци 0 5.736  

*** Г.Расподјела 

суфицита из 

ранијих година 

1,166,2

50 

1,166,25

0 

100.0

0 

 

Примици од финансијске имовине нису планирани док су 

издаци финансијску имовину планирани су износу од 

1.000 КМ и нису реализовани. Општина Станари није се 

задуживала у току 2020.године. Издаци за отплату дугова 

планирани су у износу 55.079 КМ док су извршени у 

износу од 160.465 КМ колико су  према отплатном плану 

кредита и износили. Остали нето примици реализовани 

су у износу о 16.397 КМ 

2.4. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

2.4.1. Извјештај о искоритшеним средствима 

буџетске резерве по економској 

класификацији за 2020.годину 

У 2020.години одобрена су средства буџетске резерве у 

износу од 46.900 КМ и у цјелости су искориштена. Према 

члану 43. Закона о буџетском систему Републике Српске 

средства буџетске резерве користе се за: 

 

Расхпди за лишна примаоа 

Расхпди пп пснпву кприщтеоа рпба и услуга 

Расхпди финансираоа и други финансијски 
трпщкпви 
Субвенције 

Грантпви 

Дпзнаке на име спцијалне защтите кпје се исплаћују 
из бучета Републике 
Расхпди пп судским рјещеоима 

Tрансфери између и унутар једница власти 

Издаци за прпизведену сталну импвину 

Издаци за неппризведену сталну импвину 

Издаци зазалихе материјала, рпбе и ситнпг 
инвентара, амбалаже и сл. 
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а) покривање непредвиђених издатака за које нису пла 

нирана средства у буџету, 

б) буџетске издатке за које се у току године покаже да 

планирана буџетска средства нису била довољна, 

в) привремено извршавање обавеза буџета усљед 

смањеног обима буџетских средстава и 

г) изузетно за остале намјене, у складу са одлукама 

Владе, односно извршног органа општина, градова и 

фондова. 

Ребалансом буџета буџетска резерва са 120.000 КМ 

смањена је на 46.900 КМ али није искориштена до краја 

фискалне 2020.године. 

3. ИЗВРЕШЊЕ РАСХОДА, ИЗДАТАКА И ОДЛИВА 

У ОДНОСУ НА ИЗВОРЕ ФИНАНСИРАЊА 

(ФОНДОВСКА КЛАСИФИКАЦИЈА) ЗА ПЕРИОД 

01.01.-31.12.2020.ГОДИНЕ 

Годишњи извјештај о извршењу по рачуноводственим 

фондовима (ПИФ) представља преглед остварених 

прихода и расхода (осим прихода и расхода обрачунског 

карактера) и примитака и издатака у извјештајном 

периоду, разврстан по рачуноводственим фондовима 01 

до 05 и за 2020.годину приказан је према сљедећем 

збирном прегледу: 

ОПИС Фонд 01 Фонд 

05 

А) ПРИХОДИ ФОНДА 9615086  

Порески приходи 2274818  

Непорески приходи 6909846  

Грантови 27250  

Трансфери између буџетских 

јединица раз.нивоа власти 

403172 175.840 

Б) РАСХОДИ ФОНДА 6885003  

Текући расходи 6844340  

Tрансфери између и унутар једница 

власти 

40663 175.840 

В) БРУТО СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 

ФОНДА 

2730083  

В) НЕТО ИЗДАЦИ ФОНДА ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

-3992630  

Примици за нефинансијску имовину 0  

Издаци за нефинансијску имовину 3992630  

Суфицит/дефицит фонда -1262547  

Нето финансирање фонда -144,068  

Нето примици фонда од финансијске 

имвовине 

0  

Примици од финансијске имовине 0  

Издаци за финансијску имовину 0  

Нето задуживање фонда -160,465  

Остали нето примици 16,397  

Расподјела суфицита фонда из 

ранијег периода 

1,166,250  

Разлика у финансирању -240,365 0 

 

Збирни преглед обрасца ПИФ доставља информацију о 

изворима финаснирања расхода ииздатака за сваки 

рачуноводствени фонд посебно као извршење прихода и 

расхода,примитака за нефинансијску имовину, издатака 

за нефинансијску имовину и примитака од финансијске 

имовине и издатака од финансијске имовине. 

Фонд 01 се финансира избуџетских средстава, док се 

средства по осталим фондовима 02, 03, 04 и 05 користе се 

за намјене утврђење посебним актима. 

ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ НА ФОНДУ 05 

 

У 2020. години исказани су приходи по основу трансфера 

између или унутар јединице власти у износу од 175,840 

КМ.  Са рачуна Фонда солидарности за обнову 

Републике Српске је с обзиром на ситуацију насталу 

усљед ширења заразне болести COVID-19 изазване 

новим коронавирусом (SARS-CoV-2), ради очувања 

здравља становништва и стабилности јавних финансија и 

економије у цјелини,  те санацију штета насталих као 

посљедица пандемије COVID-19,  по Закључку број: 

04.ФС/414-63/20 од 22.06.2020. године а намјенски рачун 

општине извршен трансфер средстава  у износу 175,840 

КМ. 

 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ НА ФОНДУ 05 

На рачуноводственом фонду 05 у 2020. години исказани 

су расходи по основу трансфера унутар јединице власти 

у износу од 175,840 КМ. Расход се односи на 

дозначавање средстава са намјенског рачуна на редован 

трезорски рачун општине, а по основу утрошка везаног 

за санирање штета насталих од посљедица пандемије 

COVID-19. 

У поступку консолидације извршена је елиминација 

наведеног износа. 

 

4. ПОДАЦИ ОПОЧЕТНОМ И ЗАВРШНОМ СТАЊУ 

ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА И ИЗВОРА СРЕДСТАВА 

У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2020.ГОДИНЕ 

Преглед имовине, обавеза и средстава са даном 

31.12.2019.године и даном 31.12.2020.године дат је у 

сљедећем табеларном прегледу: 

Ред.

бр 

Опис Текућа 

година 

2020. 

Претхо

дна 

година 

2019. 

Разли

ка 

Инде

кс 

(4/3) 

1 2 3 4 5 6 

1 Текућа 

имовина 

441,104 1,600,80

4 

-

1,159,7

00 

27.6 

2 Стална 

имовина 

20,436,

424 

16,893,8

76 

3,542,5

48 

121.0 
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 Укупна 

актива 

(1+2) 

20,877,

528 

18,494,6

80 

2,382,8

48 

112.9 

3 Краткороч

не обавезе 

3,063,4

30 

1,461,15

6 

1,602,2

74 

209.7 

4 Дугорочне 

обавезе 

4,715,2

25 

5,384,37

3 

-

669,14

8 

87.6 

 Укупне 

обавезе 

(3+4) 

7,778,6

55 

6,845,52

9 

933,12

6 

113.6 

5 Извори 

средстава 

13,098,

876 

11,649,1

51 

1,449,7

25 

112.4 

 Пословна 

пасива 

(3+4+5) 

20,877,

531 

18,494,6

80 

2,382,8

51 

112.9 

 

Пословну активу на дан 31.12.2020. године чине текућа 

имовина 441,104 КМ и стална имовина 20,436,424 КМ. У 

односу на претходну годину текућа имовина је смањена 

за 72%, док је стална имовина повећана за 21%. 

                     

Укупна краткорочна потраживања износе 49,442 КМ. Од 

тога се:  

 3,606 КМ односи на потраживања по основу 

продаје извршених услуга,  

 18,716 КМ се односи на потраживања за  

ненаплаћене порезе, доприносе и непореске 

приходе по Извјештају из Јединствене 

евиденције о пријављеним и уплаћеним   

порезима (у складу са чланом 13. тачка 4. 

Правилника о систему пореског књиговодства у 

Републици Српској („Службени гласник 

РС“,број 47/12).  

 Потраживања за ненаплаћене накнаде и таксе 

износе 23,929 КМ (шумско газдинство) те 

 2,689 КМ које се односе на потраживања за 

ненаплаћене остале непореске приходе. 

 Потраживања за остале порезе за које је 

продужен рок плаћања, а доспијевају на наплату 

у року до годину дана и потраживања за остале 

непореске приходе износе 66 КМ.  

У складу са чланом 73. Правилника о рачуноводству, 

рачуноводственим политикама и рачуноводственим 

процјенама за кориснике буџета у Републици Српској 

(„Службени гласник РС“, број 115/17) на дан 

билансирања је извршена процјена потраживања са 

становишта њихове наплативости. Потраживања у 

износу од 2,703 КМ која нису наплаћена у року од 12 

мјесеци од датума доспијећа за потребе презентације у 

финансијском извјештају класификована су као 

ненаплатива и извршена је њихова корекција. 

Остала краткорочна потраживања исказана су у износу 

од 437 КМ.        

Разграничења по основу неизмирених обавеза за накнаде 

плата за вријеме породиљског одсуства које се 

рефундирају од фондова обавезног социјалног осиграња 

износе од 32,991 КМ. 

Краткорочна финансијска имовина и разграничења 

измећу или унутар јединица власти исказана су у износу 

од 42,394 КМ. Дугорочна финансијска имовина и 

разграничења износе 4,026 КМ. Акције и учешћа у 

капиталу у јавним предузећима исказан је износ од   

4,002 КМ.                                                 

Нефинансијска имовина у сталним средствима исказана 

је у износу од 20,432,398 КМ. 
 

   Категорија  

нефинансијске имовине 

Набавна 

вриједнос

т 

Исправка 

вриједнос

ти 

Садаш

ња 

вријед

ност 

010 000 

НЕФИНАНСИЈСКА 

ИМОВИНА У 

СТАЛНИМ 

СРЕДСТВИМА 21,798,039 1,365,641 

20,432,

398 

011 000  

Произведена стална 

имовина 12.466.040 1.365.641 

11.100.

399 

 011 100 Зграде и 

објекти    

а) Стамбени објекти ( 

станови)       47.155 2.000 45.156 

б) Пословни објекти ( 

канцеларије, 

образовне,научне 

институције) 1.558.005 60.061 

1.497.9

44 

в) Саобраћајни објекти 

(путеви,тротоари,коловоз

,јавна расвјета) 9.901.014 639.781 

8.261.2

33  

г) 

Плиноводи,водоводи,кан

ализација 78.868 

45.325 
528.81

2 
д) Спортско рекреативни 

терени 90.902 

ђ) Oстали објекти 404.367 

011 200 Постројења и 

опрема 1,183,206 515,217 

667,98

9 

а) Возила (аутомобили, 

ватрогасна, теренска 

возила) 

476.099 210.945 
265.15

4 

б)Опрема 

(намјештај,машине)       
73.799 25.858 47.942 

в)Опрема (радио,ТВ, 

рачунарска 

мрежна,комуникациона 

опрема,рачунари) 

389.095 174.789 
214.30

6 

г)Опрема 

(противпожарна, 

аларми,гријна и 

расхладна) 

33.638 15.162 18.477 

д)Опрема 

(медицинска,лабораториј

ска) 

42.588 20.336 22.253 

ђ)Опрем(школе,обданиш

те,галерије,музеј,спортск
602 273 329 
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а опрема 

е)Специјална опрема ( 

ватрогасна,комунална) 
166.875 67.687 99.188 

ж)Машине,уређаји,алати 
509 168 341 

011 400 Инвестициона  

имовина 60.138 3.568 56.570 

а) Грађевински објекти – 

школа 60.138 3.568 56.570 

011 500 Нематеријална 

произведена имовина 

142.384 99.688 42.696 

а) Рачунарски програми 142.384 99.688 42.696 

013 000 

 Непроизведена стална 

имовина 1.819.418 0 

1.819.4

18 

013 100 Земљиште 1.819.418 0 

1.819.4

18 

А) Пољопривредно 

земљиште 451.664  

451.66

4 

б) Остало грађевинско 

земљиште 

1.627.300,

43 0 

1.627.3

00,43 

 

У 2020. години извршена су значајна улагања у 

ифраструктуру регионалног пута Р 474 у износу од 

1,743,173 КМ као и улагања у тротоаре и освјетљења у 

изосу од 223,732 КМ. (Између општине Станари и ЈП 

Путеви закључен је споразум о заједничкој реализацији 

пројекта изградње ове дионице регионалног пута при 

чему је општини Станари припала обавеза рјешавања 

имовинско-правних обавеза (експропријације) и 

суфинансирања дијела пројекта од 1.500.000,00 КМ). 

Нефинансијска имовина у сталним средтсвима у 

припреми и аванси износе 7.512.581 КМ са сљедећом 

структуром: 

 

1 

Пословни објекти и простори у 

припреми (индустријска зона, 

административни центар, спортска 

дворана, обданиште) 

3.900.881 

2 

Саобраћајни објекти у припреми 

(улица кроз насеље Станари према 

старој цркви) 

5.967 

3 
Остали објекти у припреми (водовод, 

парк радости, каналиазација) 
3.558.603 

4 
Остала нематеријална имовина у 

припреми 
47.130 

 

Укупна пословна актива износи 20,877,531 КМ. 

 

Пословну пасиву БС на дан 31.12.2020. године чине 

обавезе и разграничења 7,778,655 КМ и властити извори 

13,098,896 КМ. У односу на претходну годину пословна 

пасива је већа за 2,382,851 КМ или 13% 

 

Краткороче обавезе и разграничења у 2020. години 

исказане су у износу од 3,063,430 КМ а чине их: 

        

Краткорочне финансијске обавезе .................  612,531 КМ 

Обавезе по  дугорочним зајмовима који доспијевају на 

наплату до годину дана ( од тога 391,135 КМ, се односи 

на 12 ануитета који доспијевају у 2021.години по основу 

кредита код Комерцијалне банке АД Бања Лука и 221,395 

КМ који се односе на 4 квартане рате за 2021. годину и 

једну неплаћену рату за IV квартал 2020. године у износу 

44,279 КМ, по основу Уговора  о закупу и купопродаји 

непокретности закљученом измећу Општине Станари и 

ЕФТ – Рудник и Термоелектрана д.о.о Станари). 

 

Обавезе за лична примања запослених ........    127,394 КМ 

 

Обавезе из 2020.године према радницима који лична 

примања у цјелости примају  преко трезора су измирене 

у јануару 2021.године (доприноси и порези на плату за 

децембар 2020. године, одборничка накнада и накнаде 

комисијама). 

                   

Обавезе из пословања ..................................   2,057,142 КМ 

 

Обавезе из пословања се у највећем дијелу однносе на 

нееплаћене обавезе према добављачима у земљи за 

набавку сталне имовине. 

Обавезе за расходе финансирања и друге финансијске 

трошкове..................................................................7,945 КМ 

 

Обавезе за расходе финансирања и друге финансијске 

трошкове односи се на камату за рату кредита која је 

доспјела у децембру 2020. године а плаћање је извршено 

у јануару 2021.године. 

 

 Обавезе за субвенције износе 47,166 КМ и односе се на: 
 

1 
Гранит – ДР 

Каменорезачка радња 

02-421-

49.3/19 
2100,00 

2 ГСМ Мобиле 
02-421-

49.3/19 
2100,00 

3 Бранкица Милутин 
02-421-

49.3/19 
1960,00 

4 Радојица Кесер 
02-421-

49.3/19 
1960,00 

5 
Станари СТР Горан 

ковачевић 

02-421-

49.3/19 
2100,00 

6 
Суботић Инжињеринг 

доо 

02-421-

49.3/19 
2100,00 

7 ВУКАЈЛОВИЋ Д.О.О. 
02-421-

49.3/19 
600,00 

 

Обавезе за грантове износе 56,435 КМ док су обаезе за 

дознаке на име социјалне заштите које се исплаћујуиИз 

буџета Републике, општине и градова 152,146 КМ.    
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Дугорочне обавезе и разграничења износе 4,715,225 КМ. 

У цјелокупном износу су исказане на контима 211300 – 

Дугорчне обавезе по зајмовима (3,331,236 КМ се односи 

на преостали износ обавезе по узетим зајмовима од 

пословних банака – на основу Одлука о кредитном 

задужењу општине Станари  број: 01-020-56/19 од 

11.07.2019. године, Општина Станари  је 25.10.2019. 

године склопила Уговор о дугорочном кредиту - број 03-

412/2019 са Комерцијалном банком АД Бања Лука  у 

износу од 3,750,000 КМ . Износ од 1,383,989 КМ се 

односи на  обавезу по зајмовима узетим од привредних 

субјеката - Уговор о купопродаји пословног објекта са 

компанијом ЕФТ Рудник и термоелектрана Станари 

ОПУ-466/17,  финансијски лизинг). 

 

Властити извори исказани су у износу од  13,098,876 КМ 

а чине их финансијски резултат ранијих година 

11,649,151 КМ и финансијски резултат текуће године 

1,449,725 КМ 

Укупна половна пасива износи 20,877,531 КМ. 

 

5. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

 

Финансијске трансакције буџета Општине Станари у 

2020.године обављале су се преко трансакционих рачуна 

отворенихкод пословних банака у Републици Српској. 

Почетно и завршно стање јединствених рачуна трезора и 

рачуна посебних намјена приказана су у наредном 

прегледу: 

Р

е

д. 

б

р. 

Назив 

рачуна 

Број 

рачуна 

Стање 

на дан 

31.12.20

19. 

Стање 

31.12.20

20. 

1. Јединствени 

рачун трезора 

општине 

Станари  

555-

300001968

6503 

25.417,3

8 

91.107,3

9 

2. Рачун 

посебних 

намјена - за 

заштиту од 

пожара 

555-

300002611

5566 

 817,00 

3. Рачун 

посебних 

намјена – за 

водне накнаде 

555-

300002591

8559 

299,66 578,91 

4. Рачун 

посебних 

намјена - за 

реализацију 

пројеката 

555-

300004612

2689 

1.499.97

5,20 

200.150,

47 

5. Рачун 

посебних 

намјена - за 

социјалну 

заштиту 

555-

300025918

753 

14.782,0

0 

22.545,3

4 

6. Рачун 

посебних 

намјена- за 

промјену 

555-

300002591

8850 

466,14 0 

намјене 

пољопривред

ног земљишта 

7. Рачун 

посебних 

намјена - за 

шуме 

555-

300002591

8268 

 661,51 

8. Рачун 

посебних 

намјена - за 

пореско 

прекњижавањ

е 

555-

300004752

5503 

 0,00 

9. Девизни 

рачун 

општине 

Станари 

(еуро) 

555-

000002127

4349 

297,55 415,43 

1

0. 

Рачун јавних 

прихода 

општине 

Станари 

555-

300001968

5921 

 0,00 

1

1 

Рачун за 

посебне 

намјене – 

цивилна 

заштита 

555300002

6115372 

  

1

2 

Рачун 

експропријац

ија 

555300003

0005266 

745,71  

УКУПНО 1.542.57

4,55 

316.277 

 

7. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОАЊА ЗА 

ПЕРИОД 01.01.-31.12.2020.ГОДИНЕ (ФОНД 01) 

У табеларном прегледу приказани су основни параметри 

који сеодносе на укупно извршење планом предвижених 

ставки – фонд 01: 

Ред,бр, Назив 

Извршење 

буџета за 

2020.годину 

 

1 Приходи 9,615,086 

2 Расходи 6,885,003 

3 Бруто буџетски резултат 2,730,083 

4 
Издаци за нефинансијску 

имовину 
3,992,630 

5 Буџетски Дефицит -1,262,547 

6 Издаци за отплату дугова 160,465 

7 
Намјенска неутрошена 

средства 
1166250 
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8 Остали примици 
16,397 

9 Разлика у финансирању -240,365 

 

Општина Станари остварила је бруто буџетски резултат 

у износу од 2.730.083 КМ као разлику имеђу буџетских 

прихода и расхода. Наведни износ није био довољан за 

финансирање издатака за нефинансијску имовину у 

износу од  3.992.630 КМ те је оставрен буџетски дефицит 

у износу од 1.262.547. Наведена разлика покривена је 

дјелимично из неутрошених намјенских средстава из 

претходне године, али је и даље остало 240.365 КМ 

непокривеног дефицита.  

Треба напоменути да су настали и расходи који нису био 

предвиђен буџетом у износу од  850.346,27 КМ  и који су 

евидентирани на обрачунским расходима а не буџетским. 

Узимајући заједно, непокривени дефицит у 2020.години 

износи 1.090.711,27 КМ. 

8. ПОДАЦИ О ЗАДУЖИВАЊУ И 

УПРАВЉАЊУ ДУГОМ 

Подаци о дугу Општине Станари дати су у наставку: 

Повј

ерил

ац 

Из

но

с 

кре

ди

та 

Пе

рио

д 

отп

лат

е 

Сврх

а 

заду

жива

ња 

Ста

ње 

31.1

2.20

19. 

Отп

лат

а 

гла

вни

це у 

202

0. 

Ст

ањ

е  

31.

12.

202

0. 

Пре

нос 

на 

крат

кор

очне 

обав

езе 

Ду

гор

оч

на 

об

аве

за 

Ком

ерци

јалн

а 

банк

а 

3.7

50.

00

0 

201

9-

203

0 

Изгр

адња 

инф

раст

рукт

уре 

3.75

0.00

0 

27.6

29 

3.7

22.

371 

391,

135 

3,3

31,

23

6 

ЕФТ 2.0

06.

46

1 

201

7-

202

7 

Фин

анси

јски 

лизи

нг-

купо

вина 

згра

де 

1.63

4.37

3 

28.9

89 

1.6

05.

384 

221,

395 

1,3

83.

98

9 

УКУПНО 5.38

4.37

3

 

  

56.6

18 

5.3

27.

755 

612.

530 

4,7

15,

22

5

  

 

Уговором о дугорочном кредиту број 03-412/2019 

општина Станари задужила се код Комерцијалне банке 

АД Бања Лука 25.10.2019. године у износу од 3.750.000 

КМ за финансирање изградње, модернизације и 

реконтрукције инфраструктурних објеката на подручју 

Општине у складу са Одлуком Скупштине општине 

Станари број 01-020-56/19 од 11.07.2019. године и 

сагласности Министарства финансија Републике Српске 

број: 06.04./400-849-1/19 од 23.07.2019.године.  

 

Кредит је одобрен уз варијабилну каматну стопу 6М 

ЕУРИБОР +2,85 п.п. (ефективна каматна стопа 2,54%) 

који се утврђује два пута годишње и то на дане 30.04. и 

30.10. Општина се наведним уговором обавезала 

користити кредит одједном на дан 25.10.2019. године. 

Кредит се враћа у 120 мјесечних анауитета са грејс 

периодом од једне године. Први ануитет доспијева 

30.11.2020. године, а крајњи рок доспијећа кредита је 

31.10.2030. године.  

 

Општина и ЕФТ – Рудник и Термоелектрана д.о.о. 

Станари су 25.02.2017. године потписали Уговор о 

закупу и купопродаји непокретности у износу од 

2.006.461 КМ. Наведни износ Општина је у обавези да 

плати прве двије године у годишњој рати у износу од 

173.387 КМ, наредних година квартално у износу од 

44.279 КМ (31 отплата) и за последња три мјесеца износ 

од 287.037 КМ.  

У 2020. години није исплаћен један ануитет према 

Комерцијалној банци у износу од 35.374,24 КМ и двије 

рате према ЕФТ у укупном износу од 88.558,00 КМ. 

Такође, битно је напоменути да је Ребалансом буџета за 

2020. годину планиран укупан износ обавеза у 2020. 

години по кредитима од 55.057,44 КМ, док су издаци за 

отплату кредита по преузетим дугорочним обавезама и 

ануитетским плановима износили 205.666,41 КМ. 

ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

СТАНАРИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2020.ГОДИНЕ - 

ПРИЛОЗИ 

ПРИЛОГ 1 – ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

СТАНАРИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2020.ГОДИНЕ 

 

Ек. 

код ПОЗИЦИЈА 

План 

буџета 

за 

2020. 

Извршењ

е буџета 

за 2020. 

Индек

с  

(4/3) 

1 2 3 4 5 

 

А.   Б У Џ Е Т С К 

И   П Р И Х О Д И   

(I + II + III + IV) 

999094

5 9615086 96.24 

71 

I ПОРЕСКИ 

ПРИХОДИ  

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 

6 + 7 + 8) 

235500

0 2274818 96.59 

711 

1. Приходи од 

пореза на доходак 

и добит (а до в) 0 0  

711

1 

а) Порези на 

доходак 0 0  

711

2 

б) Порези на 

добит правних 

лица 0 0  

711

3 

в) Порези на 

приходе 

капиталних 

добитака 0 0  
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712 

2. Доприноси за 

социјално 

осигурање (а) 0 0  

712

1 

а) Доприноси за 

социјално 

осигурање 0 0  

713 

3. Порези на 

лична примања и 

приходе од 

самосталних 

дјелатности (а) 250000 227529 91.01 

713

1 

а) Порези на 

лична примања и 

приходе од 

самосталних 

дјелатности 250000 227529 91.01 

714 

4. Порези на 

имовину (а до г) 35000 58264 166.46 

714

1 

а) Порези на 

имовину 35000 58264 166.46 

714

2 

б) Порези на 

насљеђе и 

поклоне 0 0  

714

3 

в) Порези на 

финансијске и 

капиталне 

трансакције 0 0  

714

9 

г) Остали порези 

на имовину 0 0  

715 

5. Порези на 

промет производа 

и услуга (a до в) 0 0  

715

1 

а) Порези на 

промет производа 0 0  

715

2 

б) Порези на 

промет услуга 0 0  

715

3 в) Акцизе 0 0  

716 

6. Царине и 

увозне дажбине 

(а) 0 0  

716

1 

а) Царине и 

увозне дажбине 0 0  

717 

7. Индиректни 

порези 

прикупљени 

преко УИО (а) 

207000

0 1988275 96.05 

717

1 

а) Индиректни 

порези 

прикупљени 

преко УИО 

207000

0 1988275 96.05 

719 

8. Остали порески 

приходи (а) 0 750  

719

1 

а) Остали порески 

приходи 0 750  

72 

II НЕПОРЕСКИ 

ПРИХОДИ (1 + 2 

+ 3 + 4 + 5) 

728410

5 6909846 94.86 

721 

1. Приходи од 

финансијске и 

нефинансијске 

имовине и 

позитивних 31000 25415 81.98 

курсних разлика 

(а до ђ) 

721

1 

а) Приходи од 

дивиденде, 

учешћа у 

капиталу и 

сличних права 0 

  721

2 

б) Приходи од 

закупа и ренте 31000 25415 81.98 

721

3 

в) Приходи од 

камата на 

готовину и 

готовинске 

еквиваленте 0 0  

721

4 

г) Приходи од 

хартија од 

вриједнсти и 

финансијских 

деривата 0 0  

721

5 

д) Приходи од 

камата и осталих 

накнада за дате 

зајмове 0 0  

721

6 

ђ) Приходи по 

основу 

реализованих 

позитивних 

курсних разлика 

из пословних и 

инвестиционих 

активности 0 0  

722 

2. Накнаде и таксе 

и приходи од 

пружања јавних 

услуга (а до д) 

723300

5 6863774 94.89 

722

1 

а) 

Административне 

накнаде и таксе 18000 16991 94.39 

722

2 

б) Судске накнаде 

и таксе 0 0 

 722

3 

в) Комуналне 

накнаде и таксе 25000 20747 82.99 

722

4 

г) Накнаде по 

разним основама 

718750

5 6826036 94.97 

722

5 

д) Приходи од 

пружања јавних 

услуга 2500 0 0 

723 

3. Новчане казне 

(а) 100 75 75 

723

1 а) Новчане казне 100 75 75 

728 

4. Приходи од 

финансијске и 

нефинансијске 

имовине и 

трансакција 

размјене између 

или унутар 

јединица власти (а 

+ б) 0 0  

728

1 

а) Приходи од 

финансијске и 

нефинансијске 0 0  
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имовине и 

трансакција са 

другим 

јединицама власти 

728

2 

б) Приходи од 

финансијске и 

нефинансијске 

имовине и 

трансакција 

унутар исте 

јединице власти 0 0  

729 

5. Остали 

непорески 

приходи (а) 20000 20582 102.91 

729

1 

а) Остали 

непорески 

приходи 20000 20582 102.91 

73 III ГРАНТОВИ (1) 20000 27250 136.25 

731 1. Грантови (а + б) 20000 27250 136.25 

731

1 

а) Грантови из 

иностранства 20000 

 

0 

731

2 

б) Грантови из 

земље 0 27250 

 

78 

IV ТРАНСФЕРИ 

ИЗМЕЂУ ИЛИ 

УНУТАР 

ЈЕДИНИЦА 

ВЛАСТИ (1 + 2) 331840 403172 121.49 

787 

1. Трансфери 

између  

различитих 

јединица власти (а 

до д) 157000 227332 144.79 

787

1 

а) Трансфери од 

државе 0 

  787

2 

б) Трансфери од 

ентитета 157000 227056 144.62 

787

3 

в) Трансфери од 

јединица локалне 

самоуправе 0 276  

787

4 

г) Трансфери од 

фондова 

обавезног 

социјалног 

осигурања 0 0  

787

9 

д) Трансфери од 

осталих јединица 

власти 0 0  

788 

2. Трансфери 

унутар исте 

јединице власти 

(а) 174840 175840 100.57 

788

1 

а) Трансфери 

унутар исте 

јединице власти  174840 175840 100.57 

 

Б.   Б У Џ Е Т С К 

И   Р А С Х О Д И  

(I + II + III) 

668482

6 6885003 103.01 

41 

I ТЕКУЋИ 

РАСХОДИ (1 + 2 

+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7 

+ 8 + 9) 

659292

6 6844340 103.83 

411 1. Расходи за 153283 1530882 99.866 

лична примања 

запослених (a до 

г) 

1 

411

1 

а) Расходи за 

бруто плате 

запослених 

133761

7 1324439 99,01 

411

2 

б) Расходи за 

бруто накнаде 

трошкова и 

осталих личних 

примања 

запослених по 

основу рада 166014 189053 113,88 

411

3 

в) Расходи за 

накнаду плата 

запослених за 

вријеме боловања, 

родитељског 

одсуства и 

осталих накнада 

плата 9000 6325 70.27 

411

4 

г) Расходи за 

отпремнине и 

једнократне 

помоћи (бруто) 20200 11065 54.77 

412 

2. Расходи по 

основу 

кориштења робе и 

услуга (а до з) 

171055

2 1839606 139,12 

412

1 

а) Расходи по 

основу закупа 201400 10136 5.03 

412

2 

б) Расходи по 

основу утрошка 

енергије, 

комуналних, 

комуникационих 

и транспортних 

услуга 124100 109636 88.34 

412

3 

в) Расходи за 

режијски 

материјал 39900 37391 93.71 

412

4 

г) Расходи за 

материјал за 

посебне намјене 5000 384 7.68 

412

5 

д) Расходи за 

текуће одржавање 283300 394127 138.33 

412

6 

ђ) Расходи по 

основу путовања 

и смјештаја 35200 19162 54.43 

412

7 

е) Расходи за 

стручне услуге 215656 278312 129.05 

412

8 

ж) Расходи за 

услуге одржавања 

јавних површина 

и заштите 

животне средине 284700 446250 156.74 

412

9 

з) Остали 

некласификовани 

расходи 519696 544208 104.72 

413 

3. Расходи 

финансирања и 

други 

финансијски 94143 94476 100.35 
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трошкови (а до е)  

413

1 

а) Расходи по 

основу камата на 

хартије од 

вриједности 0 0  

413

2 

б) Расходи 

финансирања по 

основу 

финансијских 

деривата 0 0  

413

3 

в) Расходи по 

основу камата на 

примљене зајмове 

у земљи 94143 94476 100.35 

413

4 

г) Расходи по 

основу камата на 

примљене зајмове 

из иностранства 0 0  

413

7 

д) Трошкови 

сервисирања 

примљених 

зајмова 0 0  

413

8 

ђ) Расходи по 

основу 

негативних 

курсних разлика 

из пословних и 

инвестиционих 

активности 0 0  

413

9 

е) Расходи по 

основу затезних 

камата 0 0  

414 4. Субвенције (а) 315000 204613 64.95 

414

1 а) Субвенције  315000 204613 64.95 

415 5. Грантови (а + б) 

187100

0 2127299 113.69 

415

1 

а) Грантови у 

иностранство 4000 

 

0 

415

2 

б) Грантови у 

земљи 

186700

0 2127299 113.94 

416 

6. Дознаке на име 

социјалне заштите 

које се исплаћују 

из буџета 

Републике, 

општина и 

градова (а + б) 

106600

0 1014287 95.14 

416

1 

а) Дознаке 

грађанима које се 

исплаћују из 

буџета Републике, 

општина и 

градова 

106600

0 1014287 95.14 

416

3 

б) Дознаке 

пружаоцима 

услуга социјалне 

заштите које се 

исплаћују из 

буџета Републике, 

општина и 

градова 0 0  

417 7. Дознаке на име 0 0  

социјалне заштите 

које исплаћују 

институције 

обавезног 

социјалног 

осигурања (а до г) 

417

1 

а) Дознаке по 

основу пензијског 

осигурања 0 0  

417

2 

б) Дознаке по 

основу 

здравственог 

осигурања 0 0  

417

3 

в) Дознаке по 

основу осигурања 

од незапослености 0 0  

417

4 

г) Дознаке по 

основу дјечије 

заштите 0 0  

418 

8. Расходи 

финансирања, 

други 

финансијски 

трошкови и 

расходи 

трансакција 

размјене између 

или унутар 

јединица власти (а 

до г) 0 0  

418

1 

а)  Расходи 

финансирања и 

други 

финансијски 

трошкови између 

јединица власти 0 0  

418

2 

б) Расходи из 

трансакција 

размјене између 

јединица власти  0 0  

418

3 

в)  Расходи 

финансирања и 

други 

финансијски 

трошкови из 

трансакција 

унутар исте 

јединице власти 0 0  

418

4 

г) Расходи из 

трансакција 

размјене унутар 

исте јединице 

власти 0 0  

419 

9. Расходи по 

судским 

рјешењима (а) 2000 33177 

1658.8

5 

419

1 

а) Расходи по 

судским 

рјешењима 2000 33177 

1658.8

5 

48 

II ТРАНСФЕРИ 

ИЗМЕЂУ И 

УНУТАР 

ЈЕДИНИЦА 45000 40663 90.36 
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ВЛАСТИ (1+2) 

487 

1. Трансфери 

између 

различитих 

јединица власти (а 

до д) 45000 40663 90.36 

487

1 

а) Трансфери 

држави 0 0 

 487

2 

б) Трансфери 

ентитету 4000 40638 

1015.9

5 

487

3 

в) Трансфери 

јединицама 

локалне 

самоуправе 40000 10 0.025 

487

4 

г) Трансфери 

фондовима 

обавезног 

социјалног 

осигурања 1000 15 1.5 

487

9 

д) Трансфери 

осталим 

јединицама власти 0 0  

488 

2. Трансфери 

унутар исте 

јединице власти 

(а) 0 0  

488

1 

а) Трансфери 

унутар исте 

јединице власти 0 0  

* * 

* * 

III БУЏЕТСКА 

РЕЗЕРВА 46900 

* * * * * 

* *  * * * * 

 

В.   Б Р У Т О   Б 

У Џ Е Т С К И   С 

У Ф И Ц И Т / Д Е 

Ф И Ц И Т   (А - 

Б) 

330611

9 2730083 82,58 

 

Г.   Н Е Т О   И З 

Д А Ц И   З А   Н 

Е Ф И Н А Н С И 

Ј С К У   И М О В 

И Н У   (I + II - III 

- IV)   

-

441569

0 -3992630 90,58 

81 

I ПРИМИЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈС

КУ ИМОВИНУ (1 

+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 0 0 

 

811 

1. Примици за 

произведену 

сталну имовину (а 

до д) 0 0  

811

1 

а) Примици за 

зграде и објекте 0 0  

811

2 

б) Примици за 

постројења и 

опрему 0 0  

811

3 

в) Примици за 

биолошку 

имовину 0 0  

811

4 

г) Примици за 

инвестициону 

имовину 0 0  

811

9 

д) Примици за 

осталу 0 0  

произведену 

имовину 

812 

2. Примици за 

драгоцјености (а) 0 0  

812

1 

а) Примици за 

драгоцјености 0 0  

813 

3. Примици за 

непроизведену 

сталну имовину (а 

до г) 0 0  

813

1 

а) Примици за 

земљиште 0 0  

813

2 

б) Примици за 

подземна и 

површинска 

налазишта 0 0  

813

3 

в) Примици за 

остала природна 

добра 0 0  

813

9 

г) Примици за 

осталу 

непроизведену 

имовину 0 0  

814 

4. Примици од 

продаје сталне 

имовине 

намијењене 

продаји и 

обустављених 

пословања (а) 0 0  

814

1 

а) Примици од 

продаје сталне 

имовине 

намијењене 

продаји и 

обустављених 

пословања 0 0  

815 

5. Примици за 

стратешке залихе 

(а) 0 0  

815

1 

а) Примици за 

стратешке залихе 0 0  

816 

6. Примици од 

залиха материјала, 

учинака, робе и 

ситног инвентара, 

амбалаже и 

слично (а) 0 0  

816

1 

а) Примици од 

залиха материјала, 

учинака, робе и 

ситног инвентара, 

амбалаже и 

слично 0 0  

88 

II ПРИМИЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈС

КУ ИМОВИНУ 

ИЗ 

ТРАНСАКЦИЈА 

ИЗМЕЂУ ИЛИ 

УНУТАР 

ЈЕДИНИЦА 

ВЛАСТИ (1) 0 0  
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881 

1. Примици за 

нефинансијску 

имовину из 

трансакција 

између или унутар 

јединица власти (а 

+ б) 0 0  

881

1 

а) Примици за 

нефинансијску 

имовину из 

трансакција са 

другим 

јединицама власти 0 0  

881

2 

б) Примици за 

нефинансијску 

имовину из 

трансакција са 

другим буџетским 

корисницима исте 

јединице власти 0 0  

51 

III ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈС

КУ ИМОВИНУ (1 

+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 

+ 7) 

441569

0 3992630 90,42 

511 

1. Издаци за 

произведену 

сталну имовину (а 

до е) 

409109

0 3753566 91,75 

511

1 

а) Издаци за 

изградњу и 

прибављање 

зграда и објеката 

398839

0 3714757 93.13 

511

2 

б) Издаци за 

инвестиционо 

одржавање, 

реконструкцију и 

адаптацију зграда 

и објеката  30000 

 

0 

511

3 

в) Издаци за 

набавку 

постројења и 

опреме  72700 35182 47.02 

511

4 

г) Издаци за 

инвестиционо 

одржавање 

опреме  0 0  

511

5 

д) Издаци за 

биолошку 

имовину  0 0  

511

6 

ђ) Издаци за 

инвестициону 

имовину  0 0  

511

7 

е) Издаци за 

нематеријалну 

произведену 

имовину  0 3627  

512 

2. Издаци за 

драгоцјености (а) 0 0  

512

1 

а) Издаци за 

драгоцјености  0 0  

513 

3. Издаци за 

непроизведену 298000 192118 64.46 

сталну имовину (а 

до е) 

513

1 

а) Издаци за 

прибављање 

земљишта 298000 192118 64.46 

513

2 

б) Издаци по 

основу улагања у 

побољшање 

земљишта 0 0  

513

3 

в) Издаци за 

прибављање 

подземних и 

површинских 

налазишта 0 0  

513

4 

г) Издаци по 

основу улагања у 

побољшање 

подземних и 

површинских 

налазишта 0 0  

513

5 

д) Издаци за 

прибављање 

осталих 

природних добара 0 0  

513

6 

ђ) Издаци по 

основу улагања у 

побољшање 

осталих 

природних добара 0 0  

513

7 

е) Издаци за 

нематеријалну 

непроизведену 

имовину 0 0  

514 

4. Издаци за 

сталну имовину 

намијењену 

продаји (а) 0 0  

514

1 

а) Издаци за 

сталну имовину 

намијењену 

продаји 0 

 

 

515 

5. Издаци за 

стратешке залихе 

(а) 0 0  

515

1 

а) Издаци за 

стратешке залихе 0 0  

516 

6. Издаци за 

залихе материјала, 

робе и ситног 

инвентара, 

амбалаже и 

слично (а) 26600 46946 176,49 

516

1 

а) Издаци за 

залихе материјала, 

робе и ситног 

инвентара, 

амбалаже и 

слично 26600 46946 176,49 

518 

7. Издаци за 

улагање на туђим 

некретнинама, 

постројењима и 

опреми (а) 0 0  
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518

1 

а)  Издаци за 

улагање на туђим 

некретнинама, 

постројењима и 

опреми  0 

 

 

58 

IV ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈС

КУ ИМОВИНУ 

ИЗ 

ТРАНСАКЦИЈА 

ИЗМЕЂУ ИЛИ 

УНУТАР 

ЈЕДИНИЦА 

ВЛАСТИ (1) 0 0  

581 

1. Издаци за 

нефинансијску 

имовину из 

трансакција 

између или унутар 

јединица власти (а 

+ б) 0 0  

581

1 

а)  Издаци за 

нефинансијску 

имовину из 

трансакција са 

другим 

јединицама власти 0 0  

581

2 

б)  Издаци за 

нефинансијску 

имовину из 

трансакција са 

другим буџетским 

корисницима исте 

јединице власти 0 0  

 

Д.  Б У Џ Е Т С К 

И   С У Ф И Ц И Т 

/ Д Е Ф И Ц И Т   

(В + Г) 

-

110957

1 -1262547 113,78 

 

Ђ.  Н Е Т О   Ф И 

Н А Н С И Р А Њ 

Е   (Е + Ж + З + И) 

111017

1 1022182 92.074 

 

Е.   Н Е Т О   П Р 

И М И Ц И   О Д   

Ф И Н А Н С И Ј 

С К Е   И М О В И 

Н Е   (I - II)   -1000 0 0 

91 

I ПРИМИЦИ ОД 

ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (1 + 

2) 0 0  

911 

1. Примици од 

финансијске 

имовине (а до д) 0 0  

911

1 

а) Примици од 

хартија од 

вриједности 

(изузев акција) 0 0  

911

2 

б) Примици за 

акције и учешћа у 

капиталу 0 0  

911

3 

в) Примици од 

финансијских 

деривата 0 0  

911

4 

г) Примици од 

наплате датих 

зајмова 0 0  

911

5 

д) Примици по 

основу орочених 

новчаних 

средстава 0 0  

918 

2. Примици од 

финансијске 

имовине из 

трансакција 

између или унутар 

јединица власти (а 

+ б) 0 0  

918

1 

а) Примици од 

финансијске 

имовине из 

трансакција са 

другим 

јединицама власти 0 0  

918

2 

б) Примици од 

финансијске 

имовине из 

трансакција са 

другим буџетским 

корисницима исте 

јединице власти 0 0  

61 

II ИЗДАЦИ ЗА 

ФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ (1 + 

2) 1000 0 0 

611 

1. Издаци за 

финансијску 

имовину (а до д) 1000 0 0 

611

1 

а) Издаци за 

хартије од 

вриједности 

(изузев акција) 0 0  

611

2 

б) Издаци за 

акције и учешћа у 

капиталу 1000 0 0 

611

3 

в) Издаци за 

финансијске 

деривате  0 0  

611

4 

г) Издаци за дате 

зајмове  0 0  

611

5 

д) Издаци по 

основу орочавања 

новчаних 

средстава 0 0  

618 

2. Издаци за 

финансијску 

имовину из 

трансакција 

између или унутар 

јединица власти (а 

+ б) 0 0  

618

1 

а) Издаци за 

финансијску 

имовину из 

трансакција са 

другим 

јединицама власти 0 0  
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618

2 

б) Издаци за 

финансијску 

имовину из 

трансакција са 

другим буџетским 

корисницима исте 

јединице власти 0 0 

 

 

Ж.   Н Е Т О   З А 

Д У Ж И В А Њ Е   

(I – II) -55079 -160465 291.33 

92 

I ПРИМИЦИ ОД 

ЗАДУЖИВАЊА 

(1 + 2) 0 0  

921 

1. Примици од 

задуживања (а + 

б) 0 0  

921

1 

а) Примици од 

издавања  хартија 

од вриједности 

(изузев акција) 0 0  

921

2 

б) Примици од 

узетих зајмова 0 0  

928 

2. Примици од 

задуживања из 

трансакција 

између или унутар 

јединица власти (а 

+ б) 0 0  

928

1 

а) Примици од 

задуживања код 

других јединица 

власти 0 0  

928

2 

б) Примици од 

задуживања код 

других буџетских 

корисника исте 

јединице власти 0 0  

62 

II ИЗДАЦИ ЗА 

ОТПЛАТУ 

ДУГОВА (1 + 2) 55079 160465 291.33 

621 

1. Издаци за 

отплату дугова (а 

до д) 55079 160465 291.33 

621

1 

а) Издаци за 

отплату главнице 

по хартијама од 

вриједности 

(изузев акција) 0 0  

621

2 

б) Издаци за 

отплату дуга по 

финансијским 

дериватима 0 0  

621

3 

в) Издаци за 

отплати главнице 

примљених 

зајмова у земљи 55079 160465 291.33 

621

4 

г) Издаци за 

отплату главнице 

зајмова 

примљених из 

иностранства 0 0  

621

9 

е) Издаци за 

отплату осталих 0 0  

дугова 

628 

2. Издаци за 

отплату дугова из 

трансакција 

између или унутар 

јединица власти (а 

+ б) 0 0  

628

1 

а) Издаци за 

отплату дугова 

према другим 

јединицама власти 0 0  

628

2 

б) Издаци за 

отплату дугова 

према другим 

буџетским 

корисницима исте 

јединице власти 0 0  

 

3. ОСТАЛИ 

НЕТО ПРИМИЦИ 

(I - II) 0 16397  

93 

I ОСТАЛИ 

ПРИМИЦИ (1 + 

2) 0 22133  

931 

1. Остали 

примици (а до г) 0 22133  

931

1 

а) Примици по 

основу пореза на 

додату вриједност  0 0  

931

2 

б) Примици по 

основу депозита и 

кауција 0 22133  

931

3 

в) Примици по 

основу аванса  0 0  

931

9 

г) Остали 

примици 0 0  

938 

2. Остали 

примици из 

трансакција 

између или унутар 

јединица власти (а 

+ б) 0 0  

938

1 

а) Остали 

примици из 

трансакција са 

другим 

јединицама власти 0 0  

938

2 

б) Остали 

примици из 

трансакција са 

другим буџетским 

корисницима исте 

јединице власти 0 0  

63 

II ОСТАЛИ 

ИЗДАЦИ (1 + 2) 0 5736  

631 

1. Остали издаци 

(а до г) 0 5736  

631

1 

а)  Издаци по 

основу пореза на 

додату вриједност 0 0  

631

2 

б) Издаци по 

основу депозита и 

кауција 0 5736  

631 в) Издаци по 0 0  
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3 основу аванса 

631

9 г) Остали издаци 0 0  

638 

2. Остали издаци 

из трансакција 

између или унутар 

јединица власти (а 

+ б) 0 0  

638

1 

а) Остали издаци 

из трансакција са 

другим 

јединицама власти 0 0  

638

2 

б) Остали издаци 

из трансакција са 

другим буџетским 

корисницима исте 

јединице власти 0 0  

 

И.   Р А С П О Д  Ј 

Е Л А   С У Ф И Ц 

И Т А   И З   Р А 

Н И Ј И Х   П Е Р 

И О Д А    

116625

0 1166250 100 

 

Ј. Р А З Л И К А   

У   Ф И Н А Н С 

И Р А Њ У   (Д + 

Ђ) 

* * * * 

* * * * -240365 * * * * 

 

ПРИЛОГ 2 – ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

СТАНАРИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2020.ГОДИНЕ – 

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 

Извршење буџета прати се и на бази класификације јавне 

потрошње према владиним функцијама, тј. према 

COFOG класификацији која је објављена од стране 

Одјељења за статистику Уједињених нација. Основни 

циљ Обрасца КОФОГ јесте да обезбиједи разврставање 

јавних расхода према њиховој сврси и њихову 

упоредивост током дужих временских периода, као и 

између различитих земаља (без обзира на примјену 

различитих контних планова), те представља извор 

података за потребе статистике. Функционална 

класификација консолидованих расхода и нето издатака 

за нефинансијску имовину корисника буџета Републике у 

периоду 01.01.-31.12.2020. године има сљедећу 

структуру: 

  2020. 2019. 

01 1. Опште јавне услуге 4,805,955 3,595,890 

02 2. Одбрана 0 0 

03 
3. Јавни ред и 

сигурност 
 0 

04 4. Економски послови 3,539,353 6,054,502 

05 
5. Заштита животне 

средине 
0 0 

06 
6. Стамбени и 

заједнички послови 
779,500 606,000 

07 7. Здравство 745,152 563,391 

08 
8. Рекреација, култура 

и религија 
182,963 511,383 

09 9. Образовање 195,775 409,238 

10 10. Социјална 628,935 701,141 

заштита 

  УКУПНО (1 до 10) 10,877,633 12,441,545 

ПРИЛОГ 3 – ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

СТАНАРИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОМ КОДУ И 

ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-

31.12.2020.ГОДИНУ 

 

Ек.код 

СКУПШТИНА 

ОПШТИНЕ  - 

01380110 

ПЛАН 

БУЏЕ

ТА ЗА 

2020. 

ИЗВРШЕЊ

Е 

БУЏЕТАЗА 

2020. 

 

Б.   Б У Џ Е Т С 

К И   Р А С Х О 

Д И  (I + II + III) 287000 270328 

41 

I ТЕКУЋИ 

РАСХОДИ (1 + 2 

+ 3 + 4 + 5 + 6 + 

7 + 8 + 9) 287000 270328 

412 

2. Расходи по 

основу 

кориштења робе 

и услуга (а до з) 287000 270328 

4121 

а) Расходи по 

основу закупа 2000 282 

4123 

в) Расходи за 

режијски 

материјал 2500 2246 

4126 

ђ) Расходи по 

основу путовања 

и смјештаја 6000 536 

4127 

е) Расходи за 

стручне услуге 10000 6988 

4129 

з) Остали 

некласификован

и расходи 266500 260276 

Ек.код 

НАЧЕЛНИК - 

01380120 

ПЛАН 

БУЏЕ

ТА ЗА 

2020. 

ИЗВРШЕЊ

Е 

БУЏЕТАЗА 

2020. 

 

Б.   Б У Џ Е Т С 

К И   Р А С Х О 

Д И  (I + II + III) 485500 286096 

4129 

з) Остали 

некласификован

и расходи 23500 26240 

4152 

б) Грантови у 

земљи 71000 115777 

4161 

а) Дознаке 

грађанима које 

се исплаћују из 

буџета 

Републике, 

општина и 

градова 344000 144079 

* * * * 

III БУЏЕТСКА 

РЕЗЕРВА 46900 0 

Ек.код 

ОДЈЕЉЕЊЕ УА УПРАВУ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ, УПРАВНО-ПРАВНЕ 
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ПОСЛОВЕ И БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ 

ЗАШТИТУ - 01380130 

 

Б.   Б У Џ Е Т С 

К И   Р А С Х О 

Д И  (I + II + III) 257500 266477 

4122 

б) Расходи по 

основу утрошка 

енергије, 

комуналних, 

комуникационих 

и транспортних 

услуга 101000 90430 

4123 

в) Расходи за 

режијски 

материјал 7600 11799 

4125 

д) Расходи за 

текуће 

одржавање 4000 8026 

4126 

ђ) Расходи по 

основу утрошка 

горива 24000 15976 

4127 

е) Расходи за 

стручне услуге 75400 93481 

4129 

з) Остали 

некласификован

и расходи 5500 8727 

419 

9. Расходи по 

судским 

рјешењима (а) 2000 33177 

5113 

в) Издаци за 

набавку 

постројења и 

опреме  38000 4861 

Ек.код 

ОДЈЕЉЕЊ

Е ЗА 

ФИНАНС

ИЈЕ И 

БУЏЕТ - 

01380140 

  

 

Б.   Б У Џ Е 

Т С К И   Р 

А С Х О Д 

И  (I + II + 

III) 

178953

9 1760415 

4111 

а) Расходи 

за бруто 

плате 

запослених 

102001

7 989466 

4112 

б) Расходи 

за бруто 

накнаде 

трошкова и 

осталих 

личних 

примања 

запослених 

по основу 

рада 105000 139921 

4113 

в) Расходи 

за накнаду 

плата 

запослених 

за вријеме 6500 6325 

боловања, 

родитељско

г одсуства и 

осталих 

накнада 

плата 

4114 

г) Расходи 

за 

отпремнине 

и 

једнократне 

помоћи 

(бруто) 16000 8980 

4121 

а) Расходи 

по основу 

закупа 190000 2500 

4123 

в) Расходи 

за режијски 

материјал 20800 18379 

4127 

е) Расходи 

за стручне 

услуге 41000 64322 

4129 

з) Остали 

некласифик

овани 

расходи 153000 189864 

4133 

в) Расходи 

по основу 

камата на 

примљене 

зајмове у 

земљи 94143 94476 

4872 

б) 

Трансфери 

ентитету 4000 40628 

4873 

в) 

Трансфери 

јединицама 

локалне 

самоуправе 40000 10 

4874 

г) 

Трансфери 

фондовима 

обавезног 

социјалног 

осигурања 1000 15 

5117 

е) Издаци за 

нематеријал

ну 

произведен

у имовину  16000 3627 

5161 

а) Издаци за 

залихе 

материјала, 

робе и 

ситног 

инвентара, 

амбалаже и 

слично 26000 13568 

6112 

б) Издаци за 

акције и 

учешћа у 

капиталу 1000 0 
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6213 

в) Издаци за 

отплати 

главнице 

примљених 

зајмова у 

земљи 55079 160465 

9312 

б) Примици 

по основу 

депозита и 

кауција 0 22133 

6312 

б) Издаци 

по основу 

депозита и 

кауција 0 5736 

Ек.код 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И 

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - 

01380150 

 

Б.   Б У Џ Е Т 

С К И   Р А С 

Х О Д И  (I + 

II + III) 

236500

0 254342 

4127 

е) Расходи за 

стручне услуге 9000 0 

4141 а) Субвенције  315000 204613 

4152 

б) Грантови у 

земљи 

179250

0 2008509 

4161 

а) Дознаке 

грађанима које 

се исплаћују 

из буџета 

Републике, 

општина и 

градова 249000 32468 

Ек.код 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-

КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ - 01380160 

 

Б.   Б У Џ Е Т С 

К И   Р А С Х О 

Д И  (I + II + III) 

459089

0 4808568 

412 

а) Расходи за 

комуналне 

услуге 17000  

4125 

д) Расходи за 

текуће 

одржавање 279000 383745 

4127 

е) Расходи за 

стручне услуге 4000 11505 

4128 

ж) Расходи за 

услуге 

одржавања 

јавних површина 

и заштите 

животне средине 284000 445860 

4152 

б) Грантови у 

земљи 2000 2000 

5112 

б) Издаци за 

инвестиционо 

одржавање, 

реконструкцију и 

адаптацију 

зграда и објеката  

400489

0 3955458 

Ек.код 

СЛУЖБА ЗА 

ПРОСТОРНО 

  

УРЕЂЕЊЕ - 

01380170 

 

Б.   Б У Џ Е Т С 

К И   Р А С Х О 

Д И  (I + II + III) 342000 254699 

4127 

е) Расходи за 

стручне услуге 44000 61817 

5131 

а) Издаци за 

прибављање 

земљишта 298000 192882 

Ек.код 

ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ 

РАД - 01380300 

  

 

Б.   Б У Џ Е Т С 

К И   Р А С Х О 

Д И  (I + II + III) 660000 430804 

4111 

а) Расходи за 

бруто плате 

запослених 131600 121300 

4112 

б) Расходи за 

бруто накнаде 

трошкова и 

осталих личних 

примања 

запослених по 

основу рада 10400 21078 

4113 

в) Расходи за 

накнаду плата 

запослених за 

вријеме 

боловања 1000 0 

4114 

г) Расходи за 

отпремнине и 

једнократне 

помоћи (бруто) 2000 0 

412 

2. Расходи по 

основу 

кориштења робе 

и услуга (а до з) 40000 37611 

4122 

б) Расходи по 

основу утрошка 

енергије, 

комуналних, 

комуникационих 

и транспортних 

услуга 1500 777 

4123 

в) Расходи за 

режијски 

материјал 3500 2785 

4125 

д) Расходи за 

текуће 

одржавање 1000 325 

4126 

ђ) Расходи по 

основу путовања 

и смјештаја 2000 1449 

4127 

е) Расходи за 

стручне услуге 20000 19279 

4129 

з) Остали 

некласификован

и расходи 12000 12996 

4161 

а) Дознаке 

грађанима које 

се исплаћују из 473000 212318 
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буџета 

Републике, 

општина и 

градова 

5113 

в) Издаци за 

набавку 

постројења и 

опреме  2000 886 

Ек.ко

д 

ЈУ ЦЕНТАР ЗА 

КУЛТУРУ - 

01380500 

  

 

Б.   Б У Џ Е Т С К 

И   Р А С Х О Д И  

(I + II + III) 173496 125905 

4111 

а) Расходи за бруто 

плате запослених 75000 81713 

4112 

б) Расходи за бруто 

накнаде трошкова и 

осталих личних 

примања 

запослених по 

основу рада 20000 14708 

4113 

в) Расходи за 

накнаду плата 

запослених за 

вријеме боловања, 

родитељског 

одсуства и осталих 

накнада плата 1000 0 

4114 

г)Расходи за 

отпремнине и 

једнократне 

новчане помоћи 1000  

4121 

Расходи по основу 

закупа 2000 0 

4122 

б) Расходи по 

основу утрошка 

енергије, 

комуналних, 

комуникационих и 

транспортних 

услуга 2500 1944 

4123 

в) Расходи за 

режијски материјал 4000 816 

4124 

г) Расходи за 

материјал за 

посебне намјене 5000 384 

4125 

д) Расходи за 

текуће одржавање 300 42 

4126 

ђ) Расходи по 

основу путовања и 

смјештаја 1900 0 

4127 

е) Расходи за 

стручне услуге 5000 4733 

4128 

ж) Расходи за 

услуге одржавања 

јавних површина и 

заштите животне 

средине 700 390 

4129 

з) Остали 

некласификовани 

расходи 39496 21175 

5113 в) Издаци за 15000 0 

набавку постројења 

и опреме  

5161 

а) Издаци за залихе 

материјала, робе и 

ситног инвентара, 

амбалаже и слично 600 0 

Ек.ко

д 

ЈУ СПОРТСКО-

ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА- 01380920 

 

 

Б.   Б У Џ Е Т С 

К И   Р А С Х О 

Д И  (I + II + III) 205770 198465 

4111 

а) Расходи за 

бруто плате 

запослених 111000 131308 

4112 

б) Расходи за 

бруто накнаде 

трошкова и 

осталих личних 

примања 

запослених по 

основу рада 30614 13346 

4113 

в) Расходи за 

накнаду плата 

запослених за 

вријеме 

боловања, 

родитељског 

одсуства и 

осталих накнада 

плата 500 0 

4114 

г) Расходи за 

отпремнине и 

једнократне 

помоћи (бруто) 1200 1084 

4121 

а) Расходи по 

основу закупа 7400 7354 

4122 

б) Расходи по 

основу утрошка 

енергије, 

комуналних, 

комуникационих 

и транспортних 

услуга 2100 2174 

4123 

в) Расходи за 

режијски 

материјал 1500 1367 

4125 

д) Расходи за 

текуће 

одржавање 600 450 

4126 

ђ) Расходи по 

основу путовања 

и смјештаја 1300 1201 

4127 

е) Расходи за 

стручне услуге 7256 6308 

4129 

з) Остали 

некласификован

и расходи 19600 18720 

4152 

б) Грантови у 

земљи 5500 1013 

5111 

а) Издаци за 

изградњу и 

прибављање 13500 9786 
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зграда и објеката 

5113 

в) Издаци за 

набавку 

постројења и 

опреме  3700 4354 

 

                                                                    ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ 

ОДСЈЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ 

118. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

На основу члана 37. Статута Скупштине општине 

(„Службени гласник општине Станари“ бр.5/17) и 

чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине 

општине („Службени гласник општине Станари“ 

бр.6/17), а након разматрања Плана измирења 

неизмирених обавеза пренесених из претходног периода, 

Скупштина општине Станари на 04. редовној сједници, 

одржаној 19.05.2021 године, доноси: 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се План измирења неизмирених обавеза 

пренесених из претходног периода. 

2. Овај закључак ступа на снагу дан након објаве у 

»Службеном гласнику Општине Станари«. 

 

Број: 01-020-112/21 

Датум: 19.05.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Денис Стевановић с.р. 

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                               

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ПЛАН ЗА ИЗМИРЕЊЕ НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА 

ПРЕНЕСЕНИХ ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА 

САДРЖАЈ: 

1. Правни основ и разлози за израду плана 

2. Основни подаци о финансијском стању 

3. Узроци неизмирења обавеза у роковима 

утврђеним законом, прописима или актима 

4. Преглед неизмирених обавеза пренесених из 

претходног периода 

5. Подаци о структури буџета 

6. Основни подаци о јавном дугу и гаранцијама, и 

потенцијалним обавезама  

7. План мјера и активности за измирење 

пренесених обавеза из претходног периода 

Прилог: 

- Одлука о привременом финансирању у 

2021.години, 

- Одлука о усвајања буџета oпштине Станари за 

2020.годину, 

- Oдлука о усвајању буџета општине Станари за 

2019.годину, 

- Одлука о усвајања ребаланса буџета општине 

Станари за 2020.годину, 

- Биланс стања и биланс успјеха општине Станари 

са 31.12.2020.године, 

- Биланс стања и биланс успјеха општине Станари 

са 31.12.2019.године, 

- Извјештај о извршењеу буџета за 2020.годину, 

- Извјештај о извршењу буџета за 2019.годину, 

- План отплате кредита 

1. Правни основ и разлози за израду Плана 

Чланом 30. Закона о фискалној одговорности у 

Републици Српској („Службени гласник Републике 

Српске“, број 94/15 и 62/18), прописано је да јединице 

локалне самоуправе припремају план за измирење 

неизмирених обавеза пренесених из претходног периода, 

који ће усвојити орган надлежан за усвајање њиховог 

буџета.  

Ставом (5) члана 118. Правилника о буџетским 

класификацијама, садржини рачуна и примјени контног 

плана за буџетске кориснике („Службени гласник 

Републике Српске“, број 98/16 и 115/17), дефинисан је 

појам „осталих издатака“, који се евидентирају на 

економској класификацији 631900 „Остали издаци 

обухватају издатке у земљи или иностранству који нису 

претходно класификовани: издаци по основу измирења 

обавеза из претходних година које нису теретиле расходе 

(осим обрачунских), те остали издаци у земљи и 

иностранству који нису претходно класификовани.“ 

Чланом 3. тачка 25) Закона о фискалној одговорности у 

Републици Српској („Службени гласник Републике 

Српске“, број 94/15 и 62/18), дефинисан је појам 

„неизмирених обавеза из претходних периода“, те се под 

наведеним подразумијевају обавезе које су доспјеле на 

плаћање а нису измирене у претходној години, односно, 

у претходним годинама. Даље, чланом 9. ставом 4), 

одређено је да је „Буџетски корисник, општина, град и 

фонд, дужан да изради план за измирење неизмирених 

обавеза пренесених из претходног периода, када такве 

обавезе постоје, најкасније до 15. априла текуће године, и 

да га достави Фискалном савјету на давање мишљења“.  

Ставом (9) члана 14. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), прописано је 

да се измирење обавеза непокривеног буџетског 

дефицита утврђеног у претходним фискалним годинама, 

у текућој фискалној години исказује као отплата дуга.  

У смислу наведених одредби закона, Општина Станари у 

Буџету Општине за 2021. годину, планирала је издатке по 

основу измирења неизмирених обавеза из ранијих 

година. Издаци планирани на економској класификацији 

631900-Остали издаци, представљају обавезе из раније и 

ранијих година које нису измирене из буџетских 

средстава те године, и исти ће се измирити дијелом из 



Страна 34 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СТАНАРИ - БР. 4 20. maj.2021 године 

 
редовних буџетских средстава, а дијелом из кредитног 

задужења. С бзиром да постоје неизмирене обавезе из 

ранијих година које нису изммирене до 

31.12.2020.године па ни до краја фебруара 2021.године, 

наведено је разлог за припрему овог Плана, који се 

сачињен у складу са Упутством о садржају плана за 

измирење неизмирених обавеза пренесених из 

претходног периода и извјештаја о реализацији плана 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 94/18). 

2. Општи подаци о финансијском стању  

Општина Станари у финансијским извјештајима за 2020. 

годину, исказала је дефицит, односно негативну разлику 

у финансирању на Фонду 01 у висини од 240.365 КМ. 

Наведна негативна разлика у финансирању посљедица је 

остварења мањих прихода од планираних, те већих 

расхода и издатака за од планираних. Поред остварења 

непокривеног дефицита, у билансу стања евидентан је 

пад новчаних средстава на крају у односу на почетак 

године, са 1.544.668,54 КМ на 316.277 КМ уз 

истовремено повећање краткорочних обавеза са 

1.416.156 КМ на 3.063.430 КМ.  Обавезе општине 

Станари по основу задуживања износ 5.356.744,89 КМ и 

састоје се од 3.722.371,53 КМ дугорочног кредита према 

Комерцијалној банци и 1.634.373,36 КМ обавеза по 

основу финансијског лизинга према ЕФТ Станари.  

3. Узроци неизмирења обавеза у роковима 

утврђеним законом, прописима или актима 

На дан 31.12.2020.године није измирено 2.450.899 КМ 

док су укупна новчана средства на рачунима Општине 

316.277 КМ. Евидентно је да ће се из буџетских 

средстава 2021.године измирити наведене обавезе. До 

раста неизмирених обавеза дошло је усљед пада 

планираних прихода у току 2020. године које није 

пратило смањење расхода и издатака, него обрнуто, раст 

расхода и издатака изнад буџетом планираних износа, 

што је довело до остварења непокривеног дефицита у 

износу од 240.365 КМ. Такође је потребно навести да су 

у току 2020. године стваране обавезе изнад средстава 

планираних буџетом те је на рачуну 471919 – Остали 

расходи обрачунског карактера евидентран износ од 

850.346,27 КМ који се односи на расходе који су настали 

у 2020.години али нису приказани у буџету 2020.године. 

Сходно претходном стварни износ непокривеног 

дефицита износи 1.090.711,27 КМ. Надаље, у току 

2019.године остварен је буџетски суфицит који је 

планиран у буџету 2020.године као расподјела суфицита 

из прехтодне године у износу од 1.166.250 КМ иако није 

извршена анализа да ли су наведена средства била 

расположива за расподјелу.  

4. Преглед неизмирених обавеза пренесених из 

претходног периода 

У Табели 1. Приказан је преглед неизмирених обавеза из 

претходних година по врстама расхода, као и укупан 

износ неизмирених обавеза са стањем на дан 

31.12.2020.године. 

Табела 1. Преглед неизмирених обавеза пренесених из 

претходног периода по врстама расхода 

 Преглед обавеза по врстама 

расхода 

ИЗНОС 

(КМ) 

Укупна износ неизмирених обавеза 

пренесених из претходног периода 

(1+2+3+4) 

2.450.899 

1. Обавезе за лична примања 

запослених 

127.394 

2. Обавезе из пословања 2.057.142 

3. Обавезе за расходе финансирања и 

друге финансијске трошкове 

7.945 

4. Обавезе за субвенције 47.166 

5. Обавезе за грантове 56.435 

6. Обавезе за дознаке на име 

социјалне заптитет које се 

исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова 

152.146 

7. Краткорочне обавезе и 

разграничења из трансакција с 

другим јединицама власти 

2.671 

 

На дан извјештавања Општина Станари располагала је са 

316.277 КМ новчаних средстава на банковним рачунима 

те 49.442 КМ потраживања, што укупно чини 365.719 

КМ расположивих средстава за измирење обавеза из 

2020.године. Недостајућа средства за измирење 

краткорочних обавеза за претходну годину износе 

2.085.180 КМ. 

До 01.05.2021.године измирено је из текућег буџета 

555.456,65 KM КМ обавеза из претходне године са 

сљедећом структуром. 

Табела 2. Преглед обавеза по врстама расхода измирених 

до 01.05.2021.године 

РБ Преглед обавеза по врстама 

расхода измирених до 

01.05.2021.године 

ИЗНОС 

(КМ) 

Укупна износ измирених обавеза 

пренесених из претходног периода 

(1+2+3+4) на дан 01.05.2021.године 

555.456,65 

1. Обавезе за лична примања 

запослених 

127.394,00 

2. Обавезе из пословања 449,138.81 

3. Обавезе за расходе финансирања и 

друге финансијске трошкове 

7.945,00 

4. Обавезе за субвенције 36.689,39 

5. Обавезе за грантове 56.453,00 

6. Обавезе за дознаке на име 

социјалне заптитет које се 

исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова 

69.434,01 

7. Краткорочне обавезе и 

разграничења из трансакција с 

другим јединицама власти 

2.671,00 
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5. Подаци о структури буџета  

У наредној табели (Табела 2.) приказани су основни 

подаци о извршењу буџета за 2019. годину, буџету за 

претходну 2020. годину, као и подаци из Нацрта буџета 

за 2021. годину. 

Табела 2. Подаци о структури буџета за текућу годину 

и претходне двије године према позицијама буџета 

Р

Б 

ПОЗИЦИЈА 2019.год

ина 

2020.год

ина 

Нацрт 

2021.год

ина 

1 Приходи 9.663.50

6 

9.211.91

4 

8.301.01

6 

2 Трансфери од 

других буџетских 

јединица 

194.392 403.172 383.000 

3 Примици за 

нефинансијску 

имовину 

0 0 0 

А УКУПНО 

приходи и 

примици (1+2+3) 

9.857.89

8 

9.615.08

6 

8.684.01

6 

4 Расходи  6.111.88

4 

6.844.34

0 

7.002.78

9 

5 Трансфери другим 

буџетским 

јединицама 

16.970 40.663 45.000 

6 Издаци за 

нефинансијску 

имовину 

6.312.69

1 

3.992.63

0 

1.792.60

0 

Б УКУПНО 

РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ (4+5+6) 

12.441.5

45 

10.877.6

33 

8.840.38

9 

В СУФИЦИТ/ДЕФИ

ЦИТ(А-Б) 

-

2.583.64

7 

-

1.262.54

7 

-156.373 

7 Примици од 

финансијске 

имовине 

(задуживање) 

3.750.00

0 

0 2.755.55

3 

8 Издаци за отплату 

дугова 

0 160.465 2.599.18

0 

8.

1. 

Издаци за отплату 

пренесених 

обавеза у текућој 

години 

0 0 2.085.18

0 

Г НЕТО 

ЗАДУЖИВАЊЕ 

(7-8) 

3.750.00

0 

-160.465 156.373 

УКУПАН БУЏЕТ 

(А+7) или (Б+8) 

13.607.8

98 

11.038.0

98 

11.439.5

69 

 

У нацрту буџета Општине Станари за 2021.годину, на 

економској класификацији 631911- Издаци у земљи за 

отплату неизмирених обавеза из ранијег периода, 

планирано је измирење обавеза из претходне године. 

У оквиру наведних износа налазе се обавезе 

непокривеног дефицита из 2020.године јер непокривени 

дефицит доводи до раста обавеза. На тај начин у Нацрту 

буџета за 2021.годину планирано је уствари покриће 

дефицита из 2020.године у износу од 240.365 КМ а преко 

позиције 631900 – Остали издаци како је и наведно у 

Закону о буџетском систему Републике Српске (121/12, 

52/14, 103/15 и 15/16). У члану 14. наведног Закона 

дефинисано је „Измирење обавеза непокривеног 

буџетског дефицита утврђеног у претходним фискалним 

годинама у текућој фискалној години исказује се као 

отплата дуга“. Такође је на истој позицији планирана 

отплата обавеза за расходе који нису приказане у 

Извјештају о извршењу буџета за 2020.године а у складу 

са Правилником о буџетским класификацијма, садржини 

рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике 

(Службени гласник 98/16)“Остали издаци обухватају 

издатке у земљи или иностранству који нису претходно 

класификовани: издаци по основу измирења обавеза из 

претходних година које нису теретиле расходе (осим 

обрачунских); издаци по основу измирења обавеза из 

ранијих година које су теретиле расходе (осим 

обрачунских) или издатке за нефинансијску имовину 

периода у којем су настале (тј. које су ушле у извршење 

буџета ранијих година), али нису измирене у року од 12 

мјесеци од доспијећа валуте плаћања, те остали издаци 

уземљи и иностранству који нису претходно 

класификовани.“ 

Наведне обавезе односе се на обавезе према 

добављачима у износу од 850.346,27 КМ. 

6. Основни подаци о јавном дугу, гаранцијама, 

те потенцијалним обавезама  

У наредној табели дати су подаци о задужењу Општине 

Станари по основу дугорочног кредита, те по основу 

финансијског лизинга. Уговором о дугорочном кредиту 

број 03-412/2019 општина Станари задужила се код 

Комерцијалне банке АД Бања Лука 25.10.2019. године у 

износу од 3.750.000 КМ за финансирање изградње, 

модернизације и реконтрукције инфраструктурних 

објеката на подручју Општине у складу са Одлуком 

Скупштине општине Станари број 01-020-56/19 од 

11.07.2019. године и сагласности Министарства 

финансија Републике Српске број: 06.04./400-849-1/19 од 

23.07.2019.године.  

Кредит је одобрен уз варијабилну каматну стопу 6М 

ЕУРИБОР +2,85 п.п. (ефективна каматна стопа 2,54%) 

који се утврђује два пута годишње и то на дане 30.04. и 

30.10. Општина се наведним уговором обавезала 

користити кредит одједном на дан 25.10.2019. године. 

Кредит се враћа у 120 мјесечних анауитета са грејс 

периодом од једне године. Први ануитет доспио је на 

плаћање 30.11.2020. године, а крајњи рок доспијећа 

кредита је 31.10.2030. године.  

Општина и ЕФТ – Рудник и Термоелектрана д.о.о. 

Станари су 25.02.2017. године потписали Уговор о 

закупу и купопродаји непокретности у износу од 
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2.006.461 КМ. Наведни износ Општина је у обавези да 

плати прве двије године у годишњој рати у износу од 

173.387 КМ, наредних година квартално у износу од 

44.279 КМ (31 отплата) и за последња три мјесеца износ 

од 287.037 КМ 

Табела 3. Преглед нивоа задужености, датих гаранција, 

подаци о закљученим уговорима или судским спороваима 

РБ Дуг ИЗНОС (КМ) 

 Укупна јавни дуг (1+2) 5.356.744,89 

1 Спољни дуг 0,00 

2 Унутрашњи дуг 5.356.744,89 

2.1. Дугорочни кредит код 

домаћих банака 

3.722.371,53 

2.2. Дугорочне обавезе по 

финансијком лизингу 

1.634.373,36 

3 Сервисирање (отплата) 

јавног дуга 

612.531,00 

4 Износ датих гаранција 0,00 

 

Општина нема датих гаранција. Постоје два судска спора 

у којим је Општина тужена страна са укупним тужбеним 

захтјевом од 29.101 КМ.  

Што се тиче потенцијалних обавеза по закљученим 

уговорима, средства за измирење обавеза по истим, 

планирају се, приоритетно, у буџету наредне године. 

Такође, дио обавеза се, по закљученим уговорима (који 

нису завршени), резервише на терет буџета текуће 

године у складу са одредбама члана 102. став 5. 

Правилника о буџетским класификацијама, садржини 

рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике, 

(„Сл. гласник Републике Српске“ бр. 98/16 и 115/17). 

Исто тако, план јавних набавки се сваке године доноси и 

усклађује са одобреним износима из Одлуке о усвајању 

буџета општине Станари, тако да се и на тај начин 

усклађују потенцијалне обавезе са расположивим 

буџетским средствима. 

7. План мјера и активности за измирење 

пренесених обавеза из претходног периода 

Општина Станари континуирано из текућих средстава у 

2021.години измирује пренесене обавезе из ранијих 

периода. До сачињавања овог плана из прилива у 

2021.години измирено је 555.456,70 КМ. Општина 

измирује најстарије обавеза по рочности, како не би 

дошла до проблема зарачунавања затезних камата од 

стране повјерилаца. 

Међутим, наведено може довести до угрожене 

ликвидности буџета, будући да се буџетска средства 

текуће године троше на измирење обавеза претходних 

година. У циљу обезбјеђења континуиране ликвидности, 

измирење обавеза из претходне године у износу од 

2.085.180 КМ планира се финасирати из текућих 

буџетских средстава (што је дјелимично и учињено) као 

и из кредитних средстава. Реализацијом наведених мјера 

планирају се све неизмирене обавезе из претходних 

година измирити до краја 2021.године. 

Преостали дио неизмирених обавеза у износу од 

1.529.723 КМ планира се финансирати из текућих 

средстава у износу од 529.723 КМ те из дугорочног 

кредита 1.000.000 КМ. Општина се планира задужити 

код комерцијалне банке на период од двије година уз 

грејс период од годину дана, те каматну стопу од 3,5%, и 

трошкове обраде кредита 0.3% . 

 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ 

Број: 01-020-112.1/21 

Датум: 19.05.2021.године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Денис Стевановић 

119. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

На основу члана 59, 62. и 66. Закона о задуживању, дугу 

и гаранцијама Републике Спрске (Службени гласник 

Републике Српске, број 14/12, 51/14, 114/17, 131/20 и 

28/21) члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(Службени галсник Републике Српске број 97/16 и 36/19) 

и члана 37. Статута Општине Станари (Службени 

гласник Општине Станари број 5/17), Скупштина 

Општине Станари, на 04. редовној сједници, одржаној 

19.05.2021.године донијела је: 

ОДЛУКУ 

о задуживању Општине Станари за финансирање 

капиталних инвестиција  

I 

Овом Одлуком задужује се Општина Станари, ради 

финансирања капиталних инвестиција на подручју 

Општине Станари у износу од 1.700.000 КМ (Словима: 

милиониседамстотинахиљада КМ и 00/100). 

II 

Кредитна средства искористиће се на намјене како 

слиједи: 

I КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ 1.700.000 

КМ 

1. Изградња административног центра 

општине Станари (експропријација 

земљишта, регулациони план) 

300.000 КМ 

2. Изградња и реконтрукција локалне 

саобраћајне инфраструктуре 

150.000 КМ 

3. Изградња ифраструктуре на 

локацији пословне зоне 

„Термоелектрана“ 

600.000 КМ  

4. Изградња регионалног пута Р474а 600.000 КМ 
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3. Изградња водовода – припремне 

радње 

50.000 КМ 

 

III 

Средства из тачке I ове Одлуке за која се задужује 

Општина Станари, обезбиједиће се дугорочним 

банкарским кредитом код банке са најповољнијим 

условима за задуживање Општине: 

1. Каматна стопа: до 3,5% 

2. Трошкови обраде захтјева за кредит: до 0,30% oд 

износа кредита  

3. Грејс период: годину дана 

4. Рок отплате: пет (5) година +1 година грејс 

периода = 6 година 

5. Начин отплате: редовни мјесечни ануитети, 

6. Накнада за пријевремену отплату: без накнаде 

7. Осигурање отплате: бјанко властите мјенице и 

бјанко налози за плаћање.  

Отплата кредита вршиће се из редовних средстава буџета 

Општине Станари по плану буџета за текућу годину, а у 

складу са Законом о буџетском систему Републике 

Српске. 

IV 

Коефицијент сервисирања дуга у складу са 

ограничењима из Закона о задуживању, дугу и 

гаранцијама утврђује се како слиједи: 

- Остварени редовни приходи у 2020.години износе  

9.184.664 КМ; 

- Годишњи ануитети у 2020.години без кредита из 

става 1.ове Одлуке износе  601,606 КМ, те је 

постојећи проценат задужености Општине Станари у 

2021.години је 6,55%; 

- Укупна задуженост Општине Станари на дан 

31.12.2020.године износи 5.773.160 КМ; 

- Укупна задуженост Општине Станари у току 

2021.године по цјелокупно неизмиреном дугорочном 

дугу и потенцијалном задужењу износи 8.044.044 

КМ, односно са каматама  8.622.157 КМ; 

- Проценат задужености Општине Станари у 

2021.години са кредитним задужењима (кредит за 

финансирање капиталних инвестиција и 

финансирање пренесених обавеза) је 7,58%; 

- Највећи проценат задужености Општине Станари у 

свим наредним годинама, са планоовима нове 

задужености, је у 2023. години и износи 16%.  

V 

Овлашћује се Начелник општине Станари да у случају 

потребе, може преносити средства са једног пројекта на 

други, с тим да не доводи у питање њихово извршење, и 

о томе на првој наредној сједници обавијести Скупштину 

Општине Станари. 

 

VI 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 

финансијске и буџет. 

VII 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Станари“, а 

примјељиваће се по добијању сагласности Министарства 

финансијска Републике Српске.      

Број:01-020-113/21 

Датум:19.05.2021.године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                             

Денис Стевановић с.р. 

120. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

На основу члана 59., 62. и 66. Закона о задуживању, дугу 

и гаранцијама Републике Спрске (Службени гласник 

Републике Српске, број 14/12, 51/14, 114/17, 131/20 и 

28/21) члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(Службени галсник Републике Српске број 97/16 и 36/19) 

и члана 37. Статута Општине Станари (Службени 

гласник Општине Станари број 5/17), Скупштина 

Општине Станари, на 04.редовној сједници, одржаној 

19.05.2021.године донијела је: 

ОДЛУКУ 

о задуживању Општине Станари за финансирање 

пренесених обавеза 

I 

Овом Одлуком задужује се Општина Станари, ради 

финансирања пренесених обавеза у укупном износу од 

1.000.000 КМ (Словима: једанмилион КМ и 00/100). 

II 

Средства из тачке I ове Одлуке за која се задужује 

Општина Станари, обезбиједиће се дугорочним 

банкарским кредитом код банке са најповољнијим 

условима за задуживање Општине: 

8. Каматна стопа: до 3,5% 

9. Трошкови обраде захтјева за кредит: до 0,30% oд 

износа кредита  

10. Грејс период: годину дана 

11. Рок отплате: двије (2) године +1 година грејс 

периода = 3 година 

12. Начин отплате: редовни мјесечни ануитети, 

13. Накнада за пријевремену отплату: без накнаде 

14. Осигурање отплате: бјанко властите мјенице и 

бјанко налози за плаћање.  

Отплата кредита вршиће се из редовних средстава буџета 

Општине Станари по плану буџета за текућу годину, а у 

складу са Законом о буџетском систему Републике 

Српске. 
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III 

Коефицијент сервисирања дуга у складу са 

ограничењима из Закона о задуживању, дугу и 

гаранцијама утврђује се како слиједи: 

- Остварени редовни приходи у 2020.години износе  

9.184.664 КМ; 

- Годишњи ануитети у 2020.години без кредита из 

става 1.ове Одлуке износе  601,606.90 КМ, те је 

постојећи проценат задужености Општине Станари у 

2021.години 6,55%; 

- Укупна задуженост Општине Станари на дан 

31.12.2020.године износи 5.773.160 КМ; 

- Укупна задуженост Општине Станари у току 

2021.године по цјелокупно неизмиреном дугорочном 

дугу и потенцијалним задужењима (за финансирање 

пренесених обавеза и финансирање капиталних 

инветиција) износи 8.044.044 КМ, односно са 

каматама  8.622.157 КМ; 

- Проценат задужености Општине Станари у 

2021.години са кредитним задужењима (кредит за 

финансирање капиталних инвестиција и 

финансирање пренесених обавеза) је 7,58% усљед 

грејс периода од годину дана; 

- Највећи проценат задужености Општине Станари у 

свим наредним годинама, са плановима нове 

задужености, је у 2023. години и износи 16%. 

 

IV 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 

финансије и буџет. 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Станари“, а 

примјењиваће се по добијању сагласности Министарства 

финансија Републике Српске.         

Број:01-020-114/21                                                  

Датум: 19.05.2021.године    

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Денис Стевановић с.р. 

121. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 37. Статута општине  Станари 

(„Службени гласник општине Станари“ бр. 5/17) и 

чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине 

општине („Службени гласник општине Станари“ бр. 

6/17), а након разматрања Извјештаја о раду ЈУ 

„СТООС“за 2020.годину,  Скупштина општине Станари  

на 04. редовној сједници, одржаној 19.05.2021. године, 

доноси:  

З А К Љ У Ч А К  

 

1. Усваја се Извјештај о раду ЈУ „СТООС“ за 

2020.годину. 

2. Овај Закључак ступа на снагу дан након објаве у 

»Службеном гласнику општине Станари«. 

 

Број:01-020-115/21.године                                 

Датум:19.05.2021.године  

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Денис Стевановић с.р.               

122. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

На основу члана 37. Статута општине  Станари 

(„Службени гласник општине Станари“ бр. 5/17) и 

чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине 

општине („Службени гласник општине Станари“ бр. 

6/17), а након разматрања Извјештаја о раду ЈУ Центар за 

социјални рад Станари за 2020.годину,  Скупштина 

општине Станари  на 04. редовној сједници, одржаној 

19.05.2021. године, доноси:  

З А К Љ У Ч А К  

 

1. Усваја се Извјештај о раду ЈУ Центар за 

социјални рад Станари за 2020.годину. 

2. Овај Закључак ступа на снагу дан након објаве у 

»Службеном гласнику општине Станари«. 

 

Број:01-020-116/21.године 

Датум:19.05.2021.године  

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Денис Стевановић с.р.               

123. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

На основу члана 37. Статута Скупштине општине 

(„Службени гласник општине Станари“ бр.5/17) и 

чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине 

општине („Службени гласник општине Станари“ 

бр.6/17), а након разматрања Извјештаја о раду ЈУ 

''Центар за културу'' општине Станари за 2020. годину, 

Скупштина општине Станари на 04. редовној сједници, 

одржаној 19.05.2021 године, доноси: 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Не усваја се Извјештај о раду ЈУ ''Центар за културу'' 

општине Станари за 2020. годину, уз констатације које се 

односе на извјештајни период: 

- да је у 2020 години дошло до повећања броја радника 

100% у односу на 2018 и 2019 годину, а да је обим посла 

био смањен у односу на поменуте године што се види из 

броја манифестација организованих у 2020 години који је 
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6 пута мањи у односу на 2019 годину, а 7 пута мањи у 

односу на 2018 годину; 

- да су, и поред већег броја запослених радника током 

2020 године закључена и три уговора о дјелу иако за тим 

није било потребе, што је неоправдано повећало и онако 

велике расходе.  

 

2. Налаже се  садашњем менаџменту ЈУ ''Центар за 

културу'' општине Станари да Извјештај о раду ЈУ 

Центар за културу, заједно са закључком Скупштине 

општине достави истражним и правосудним органима 

Републике Српске, који ће процијенити оправданост 

предузимања мјера и радњи из своје надлежности. Рок за 

извршење наложених мјера је 30 дана од дана ступања на 

снагу закључка. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу дан након објаве у 

»Службеном гласнику Општине Станари«. 

 

Број: 01-020-117/21 

Датум:19.05.2021.године  

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Денис Стевановић с.р.               

124. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

На основу члана 37. Статута Скупштине општине 

(„Службени гласник општине Станари“ бр.5/17) и 

чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине 

општине („Службени гласник општине Станари“ 

бр.6/17), а након разматрања  Извјештаја о раду ЈЗУ Дом 

здравља Станари за 2020. годину, Скупштина општине 

Станари на 04. редовној сједници одржаној 19.05.2021 

године, доноси: 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Не усваја се Извјештај о раду (са финансијским 

извјештајем) ЈЗУ Дом здравља Станари за 2020. годину, 

уз констатације које се односе на извјештајни период: 

- да у 2020 години није проведен попис имовине и 

обавеза у складу са Законом о рачуноводству и ревизији 

РС и Статутом ЈЗУ Дом здравља Станари; 

- да постоји нејасноћа по којим су се критеријумима 

измиривале обавезе Дома здравља из претходних година 

и од оснивања; 

- да  укупан дуг Дома здравља Станари на дан 31.12.2020. 

године износи 285.197,00 КМ, од чега су скоро половина 

обавезе за порезе, доприносе и остала лична примања, а 

остатак обавезе према добављачима; 

- да је директор Дома здравља закључивао уговоре о 

коришћењу телекомуникационих услуга и апарата у 

корист трећих лица, неовлаштено и без сагласности 

управног одбора; 

- да је из дискусија у расправи очигледно дошло до 

грубих злоупотреба од стране менаџмента у 

финансијском пословању, због чега је неопходно 

извршити свеобухватну анализу пословања Дома 

здравља од стране за то стручних лица. За ангажовање 

истих задужује се садашњи менаџмент Дома здравља 

Станари. 

 

2. Налаже се  директору ЈЗУ Дом здравља Станари да 

Извјештај о раду (са финансијским извјештајем) ЈЗУ 

''Дом здравља Станари'' за 2020. годину, заједно са 

закључком Скупштине општине достави истражним и 

правосудним органима Републике Српске, који ће 

процијенити оправданост предузимања мјера и радњи из 

своје надлежности. Рок за извршење овог закључка је 30 

дана од дана ступања на снагу. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу дан након објаве у 

»Службеном гласнику Општине Станари«. 

 

Број: 01-020-118/21 

Датум:19.05.2021.године  

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Денис Стевановић с.р.               

125. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

На основу члана 37. Статута општине  Станари 

(„Службени гласник општине Станари“ бр. 5/17) и 

чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине 

општине („Службени гласник општине Станари“ бр. 

6/17), а након разматрања Извјештаја о раду ЈКП 

„Екосфера „ Станари за период од 01.01-31.12.2020. 

године,  Скупштина општине Станари  на 04. редовној 

сједници одржаној 19.05.2021.године, доноси:  

З А К Љ У Ч А К  

 

1. Не усваја се Извјештај о раду ЈКП „Екосфера 

„Станари за 2020. годину. 

2. Овај Закључак ступа на снагу дан након објаве у 

»Службеном гласнику општине Станари«. 

 

Број:01-020-119/21 

Датум:19.05.2021.године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Денис Стевановић с.р.  

126. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

На основу члана 37. Статута Скупштине општине 

(„Службени гласник општине Станари“ бр.5/17) и 

чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине 

општине („Службени гласник општине Станари“ 

бр.6/17), а након разматрања Извјештаја о раду 

Општинске организације Црвеног крста Станари у 2020. 

години, Скупштина општине Станари на 4. редовној 

сједници одржаној 19.05.2021 године, доноси: 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Не усваја се Извјештај о раду Општинске организације 

Црвеног крста Станари у 2020. години, уз констатације 

које се односе на извјештајни период: 

  

- Општинска организација Црвеног крста Станари је за 

2020.годину добила 114.500,00 КМ и та средства су 

трошена за исплату личних примања и доприноса 

запослених и исплата по Уговору о дјелу у укупном 
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износу 82.402,10 КМ или 71,97% а када се томе додају 

исплаћени трошкови службеног пута, накнаде за 

кориштење сопственог возила,трошкови превоза на 

посао, рачуноводствене услуге, трошкови принудне 

наплате и топли оброк онда је то 96.515,22 КМ или 

84,29 % укупног гранта општине Станари (Јасно је 

видљиво да су дозначена средства у огромном 

проценту користила за исплату личних примања а 

најмање се водило рачуна о програмским садржајима 

и циљевима као и самој мисији Црвеног крста) 

- Уговор о раду са једним физичким лицем за 13 

мјесеци ( Од 01-12-2019. до 31.12.2020. године), је 

општину Станари коштао 26.200,00 КМ буџетских 

средстава а исплаћена су преко ООЦК Станари 

(Секретар ООЦК је грубо повриједио Закон, 

закључујући Уговор о раду са физичким лицем на 

мјесто вишег стручног асистента а да није дошло до 

повећања обима послова у ООЦК Станари а све на 

основу „усменог налога начелника општине Станари, 

госодина Душана Панића). 

- Нема документације Јавне набавке за вриједност робе 

од 9.206,00 КМ, набављене преко фирме ĐURIĆ MBB 

d.o.o. Doboj, нити одлуке општинског одбора ЦК 

Станари. 

 

2. Налаже се  начелнику општине Станари да Извјештај о 

раду Општинске организације Црвеног крста Станари 

у 2020 години, заједно са закључком Скупштине 

општине достави истражним и правосудним органима 

Републике Српске, који ће процијенити оправданост 

предузимања мјера и радњи из своје надлежности. 

Рок за извршење је 30 дана од дана ступања на снагу 

закључка. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу дан након објаве у 

»Службеном гласнику Општине Станари«. 

 

Број: 01-020-120/21 

Датум:19.05.2021.године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Денис Стевановић с.р. 

127. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА СТАНАРИ 

На основу члана 37. Статута Скупштине општине 

(„Службени гласник општине Станари“ бр.5/17) и 

чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине 

општине („Службени гласник општине Станари“ 

бр.6/17), а након разматрања Извјештаја о раду 

Општинске борачке организације  Станари у 2020. 

години, Скупштина општине Станари на 04. редовној 

сједници одржаној 19.05.2021 године, доноси: 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Не усваја се Извјештај о раду Општинске борачке 

организације Станари у 2020. години. 

2. Скупштина општине Станари не одобрава овакав вид 

трошења новчаних средстава из буџета општине 

Станари, а које се троше за накнаде управног одбора, 

уговора о дјелу и слично. 

3. Овај закључак ступа на снагу дан након објаве у 

»Службеном гласнику Општине Станари«. 

 

Број: 01-020-121/21 

Датум:19.05.2021.године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Денис Стевановић с.р.  

128. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

На основу члана 37. Статута Скупштине општине 

(„Службени гласник општине Станари“ бр.5/17) и 

чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине 

општине („Службени гласник општине Станари“ 

бр.6/17), а након разматрања Извјештаја о раду 

Организације породица заробљених и погинулих бораца 

и несталих цивила општине Станари у 2020. години, 

Скупштина општине Станари на 4. редовној сједници 

одржаној 19.05.2021 године, доноси: 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Не усваја се Извјештај о раду Организације породица 

заробљених и погинулих бораца и несталих цивила 

општине Станари у 2020. години, уз констатације које се 

односе на извјештајни период: 

 

2. Скупштина општине Станари не одобрава овакав вид 

трошења новчаних средстава из буџета општине 

Станари, а које се троше за накнаде предсједништва, 

чланова скупштине и предсједника организације и 

слично. 

3. Овај закључак ступа на снагу дан након објаве у 

»Службеном гласнику Општине Станари«. 

 

Број: 01-020-122/21 

Датум:19.05.2021.године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Денис Стевановић с.р.  

129. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19) и члана 37. став 2. тачка 13. Статута 

општине Станари („Службени гласник општине 

Станари“, број 5/17), Скупштина општине Станари, на 04 

редовној сједници, одржаној 19.05.2021.године, доноси: 

О Д Л У К У  

о давању сагласности за закључење судског 

поравњања 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност Правобранилаштву Републике 

Српске, Сједиште правобраниоца у Добоју да закључи 

судско поравњање код Основног суда у Добоју у 

предмету број: 85 0 П 085610 19 П у правној ставри 
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тужилаца Радишковић Боре, Радишковић Жарка и 

Перановић рођ. Радишковић Петре као сувласника 

накретнина означених са к.п. бр. 159/162 и к.п. 159/120 

уписане у ЗК улошку бр. 3 к.о. Рашковци, којима по 

катастру непокретности одговарају парцеле бр. 1827/1 у 

површини од 3211 м
2
 и бр. 1827/2 у површини од 739 м

2
, 

уписане у ЛН 341 к.о. Рашковци, ради предаје у посјед 

истих, против тужене општине Станари која је у истом 

предмету поднијела противтужбу за утврђивање права 

власништва на истим некретнинама по основу одржаја. 

 

Члан 2. 

У парничном предмету означеном у члану 1. 

Одлуке судско поравњање ће се закључити на начин да 

тужиоци признају у цјелости право својине у корист 

општине Станари на некретнинама означеним са  к.п. бр. 

159/162 и к.п. 159/120 уписане у ЗК улошку бр. 3 к.о. 

Рашковци, којима по катастру непокретности одговарају 

парцеле бр. 1827/1 у површини од 3211 м
2
 и бр. 1827/2 у 

површини од 739 м
2
, уписане у ЛН 341 к.о. Рашковци, те 

да у цјелости повуку предметну тужбу и да се одрекну 

свих права и потраживања по било ком основу у односу 

на предметне парцеле, а за узврат општина Станари се 

обавезује да тужиоцима исплати износ од 53.167,00 КМ 

што представља 50% новчаног иизноса од процјењене 

вриједности предметних некретнина по процјени 

вјештака грађевинске струке, као и да тужиоцима 

исплати 50% износа утврђених трошкова парничног 

поступка. 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу дан након објаве у 

„Службеном гласнику општине Станари“. 

 

Број:01-020-123/21 

Датум:19.05.2021.године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Денис Стевановић с.р.  

130. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 

36/19) и члана 37. став 2.  Статута општине Станари 

(„Службени гласник општине Станари“, број 5/17), 

Скупштина општине Станари, на 04. редовној сједници, 

одржаној19.05.2021.године, доноси: 

О Д Л У К У  

о приступању Споразуму за климу и енергију и 

изради Акционог плана за одрживу енергију и борбу 

против климатских промјена  

(engl: Sustainable energy and climate action plan 

(SECAP)) 

 

 

 

I 

Општина Станари приступа Споразуму 

градоначелника за климу и енергију, чиме се обавезује да 

ће се смањити емисију CO2 за најмање 40% до 

2030.године у односу на базну годину и повећати 

отпорности на климатске промјене на својој територији. 

II 

Општина Станари прихвата начела и обавезе из 

Споразума градоначелника за климу и енергију. 

III 

 Овом Одлуком Скупштина општине Станари 

даје овлаштење начелнику Општине за приступање и 

потписивање  Споразума градоначелника за климу и 

енергију. 

IV 

Овом Одлуком Скупштина општина Станари 

покреће процес израде Акционог плана за одрживу 

енергију и борбу против климатских промјена (SECAP) 

до 2030. године. 

V 

 Акциони план за одрживу енергију и борбу 

против климатских промјена  има за циљ: 

 да смањи емисију CO2 ( и, према могућности, 

других стакленичких плинова) на подручју 

општине Станари за најмање 40% до 2030. 

године у односу на базну годину ефикаснијом 

употребом енергије и већом употребом 

обновљивих извора енергије, 

 да повећа отпорност општине Станари на 

последице климатских промјена, 

 да подијели визију, резултате, искуство и знање 

из процеса израде и имплементације SECAP-а с 

другим локалним и регионалним тијелима у 

оквиру Европске уније и изван ње путем 

директне сарадње и размјене, посебно у 

контексту Споразума градоначелника. 

VI 

 Процес израде Акционог плана за одрживу 

енергију и борбу против климатских промјена општина 

Станаре ће бити заснован на принципима одрживог 

развоја. 

VII 

 Начелник општине Станари ће именовати 

кооринатора тима за израду Акционог план за одрживу 

енергију и борбу против климатских промјена. 

VIII 

 Начелник општине Станари ће именовати 

чланове тима за израду Акционог плана за одрживу 

енергију и борбу против климатских промјена као 

оперативно, извршно и координационо тијело задужени 

за вођење процеса израде SECAP-а. 

IX 

 Начелник општине ће именовати савјетодавну 

групу за одрживу енергију и борбу против климатских 

промјена, која ће активно учествовати у изради SECAP-а. 
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X 

 По завршетку израде Плана, исти ће се 

доставити Скупштини општине Станари на усвајање. 

XI 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Станари“. 

 

Број: 01-020-124/21 

Датум:19.05.2021.године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Денис Стевановић с.р.  

131. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19) и члана 37. став 2. тачка 13. Статута 

општине Станари („Службени гласник општине 

Станари“, број 5/17), Скупштина општине Станари, на 

04. редовној сједници, одржаној19.05.2021.године, 

доноси: 

О Д Л У К У  

о додјели стамбене јединице на привремено 

кориштење 

 

Члан 1. 

Ловачком  удружењу „ Срндаћ“  Станари, 

ловачкој секцији Станари,  додјељује се на привремено 

кориштење, без накнаде, стамбена једница у Станарима, 

засеок Гостимировићи, поближе означена као к.ч. 1918, 

Окућница, стамбени објекат, остали објекти и двориште 

све укупне површине 1434 м
2
, уписна у лист 

непокретности  бр.1214 к.о. Станари, власништво 

општине Станари са дијелом 1/1. 

Члан 2. 

Стамбена јединица се додјељује на период 1 

(једне) године уз могућност продужења, а искључиво да 

служи за потребе „ловачке куће“. 

 

Ловачко  удружење  „Срндаћ“  Станари,  дужно 

је да предметну некретнину користи са пажњом доброг 

домаћина, да је редовно одржава, те плаћа све комуналне 

трошкове (струју, воду...итд). 

Члан 3. 

Некретнина из члана 1.  се додјељује на 

кориштење ловачком  удружењу „Срндаћ“  Станари под 

условом да се врати на кориштење општини Станари 

када се укаже потреба за смјештај социјалних категорија 

становништва. 

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  некретнине, из члана 1. ове Одлуке. 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Станари“. 

 

Број:01-020-125/21 

Датум:19.05.2021.године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Денис Стевановић с.р. 

132. 

ОПШТИНА СТАННАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

На  основу члана 85. Став 2. Закона о заштити од пожара  

(„Службени гласник Републике  Српске“, број: 94/19),  

члана 35. Статута општине Станари („Службени гласник 

општине Станари“ број: 5/17), Скупштина општине 

Станари, на 04. редовној сједници, одржаној 19.05.2021. 

године, доноси: 

П Л А Н 

утрошка средстава за реализацију посебних мјера 

заштите од пожара 

I 

Овај план се односи на буџетску,  2021. годину. 

II 

Преглед  расподјеле новчаних средстава приказан је у 

табели: 

Р/б Назив  

средства - 

опреме 

Планска 

вриједност 

у  КМ 

      Извор 

финансирања 

Буџет 

општине 

у КМ 

Средства 

Јавних 

прихода 

РС у  КМ 

1. Материјалн

и трошкови:  

(гориво, 

регистрациј

а 

ватрогасних 

возила,  

пнеуматици 

за возила, 

алат и 

дијелови за 

одржавање 

ватрогасне 

опреме и 

возила). 

 

 

 

  8. 000,00 

 

 

 

8. 000,00 

 

 

 

            

2. Набавка 

опреме за 

техничко 

опремање 

ватрогасне 

јединице 

 2.000,00 2.000,00         
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3. Набавка 

специјалне 

опреме за 

специјалне 

намјене 

(пружање 

помоћи, 

савладавање 

препрека 

развалничко

г алата) 

 30.000,00         

30.000,00 

 РЕКАПИТУ

ЛАЦИЈА: 

 

40.000,00 

 

10.000,00 

 

30.000,00 

 

 

IV 

Овај План ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у „Службеном  Гласнику општине 

Станари“. 

Број: 01-020-127/21 

Датум:19.05.2021.године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Денис Стевановић с.р. 

133. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

На основу члана 39, став 2. тачка 34. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16 и 36/19), члана 7. и 10. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, 

број:124/11 и 100/17) и члана 37, став 2. тачка 35.  

Статута општине Станари („Службени гласник општине 

Станари“, број: 5/17) Скупштина општине Станари, на 

04. редовној сједници, одржаној 19.05.2021.године, 

доноси: 

О Д Л У К У 

 о повјеравању обављања послова  комуналне 

дјелатности 

ЈКП  „Екосфера“ д.о.о. Станари 

 

Члан 1. 

 

Јавном предузећу за водовод, канализацију и остале 

комуналне услуге „Екосфера“ д.о.о. Станари повјерава се 

обављање комуналних дјелатности на територији 

општине Станари и то: 

- производња и испорука воде, 

- пречишћавање и одвођење отпадних овда, 

- одржавање јавних изворишта 

- одржавање јавних саобраћајних површина на локалним 

путевима, 

- збрињавање отпада из стамбених и пословних простора, 

- уклањање угинулих незаражених животиња са јавних 

површина, 

- чишћење јавних површина, 

- одржавање јавних зелених површина, 

- одржавање гробаља, 

- одржавање јавне расвјете, 

- постављање и одржавање саобрћајне сигнализације на 

локалним путевима, 

- друмски превоз огрева и осталог терета за потребе 

општине Станари, 

- чишћење и крчење јавних површина и путева од 

растиња, 

- основно чишћење зграда и објеката, 

- одржавање комуналне инфрасхруктуре и објеката (за 

дистрибуцију воде и одводњу  

   оборинских вода), 

- уклањање дивљих депонија са јавних површина, 

- послови загријавања просторија јавних зграда и 

одржавања котловнице 

 

Члан 2. 

Предузећу из члана 1. ове Одлуке, обављање послова 

комуналне дјелатности повјерава се  на период од 4 

(четири) године. 

Члан 3. 

Финансирање обављања послове комуналне дјелатности 

вршиће се у складу са Законом о комуналним 

дјелатностима. 

 

Цијена комуналних услуга дефинисана је цјеновником 

ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари на коју је сагласност дала 

Скупштина општине. 

Члан 4. 

 

Предузеће из члана 1. ове Одлуке послове комуналне 

дјелатности дужно је обављати у складу са Законом о 

комуналним дјелатностима, Одлуком о комуналном реду 

и другим прописима. 

Члан 5.  

У складу са овом Одлуком обавезује се Начелник 

општине да закључи са ЈКП „Екосфера“ уговор о 

повјеравању обављања послова комуналне дјелатности, 

којим ће се регулисати међусобна права и обавезе и 

одговорности у обављању повјерених послова, без 

провођења поступка јавне набавке. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеног гласнику општине Станари.  

 

Број:01-020-126/21 

Датум:19.05.2021.године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Денис Стевановић с.р.                                                                                                                                                   
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134. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

На основу члана 37. Статута општине  Станари 

(„Службени гласник општине Станари“ бр. 5/17) и 

чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине 

општине („Службени гласник општине Станари“ бр. 

6/17), а након разматрања Плана рада ЈУ „СТООС“за 

2021.годину,  Скупштина општине Станари  на 04. 

редовној сједници, одржаној 19.05.2021. године, доноси:  

З А К Љ У Ч А К  

 

1. Усваја се План рада ЈУ „СТООС“ за 

2021.годину. 

2. Овај Закључак ступа на снагу дан након објаве у 

»Службеном гласнику општине Станари«. 

 

Број:01-020-128/21 

Датум:19.05.2021.године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Денис Стевановић с.р.                                   

135. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА СТАНАРИ 

На основу члана 37. Статута општине  Станари 

(„Службени гласник општине Станари“ бр. 5/17) и 

чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине 

општине („Службени гласник општине Станари“ бр. 

6/17), а након разматрања Плана рада ЈУ Центар за 

социјални рад Станари за 2021. годину,  Скупштина 

општине Станари  на 04. редовној сједници, одржаној 

19.05.2021. године, доноси:  

З А К Љ У Ч А К  

 

1. Усваја се План рада ЈУ Центар за социјални рад 

Станари за 2021.годину. 

2. Овај Закључак ступа на снагу дан након објаве у 

»Службеном гласнику општине Станари«. 

 

Број:01-020-129/21  

Датум:19.05.2021.године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Денис Стевановић с.р.                   

136. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

На основу члана 37. Статута општине  Станари 

(„Службени гласник општине Станари“ бр. 5/17) и 

чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине 

општине („Службени гласник општине Станари“ бр. 

6/17), а након разматрања Плана рада ЈУ „Центар за 

културу“ општине Станари за 2021.годину,  Скупштина 

општине Станари  на 04. редовној сједници, одржаној 

19.05.2021. године, доноси:  

З А К Љ У Ч А К  

 

1. Усваја се План рада ЈУ „Центар за културу“ 

општине Станари за 2021.годину. 

2. Овај Закључак ступа на снагу дан након објаве у 

»Службеном гласнику општине Станари«. 

 

Број:01-020-130/21 

Датум:19.05.2021.године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Денис Стевановић с.р.                                   

137. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

На основу члана 37. Статута општине  Станари 

(„Службени гласник општине Станари“ бр. 5/17) и 

чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине 

општине („Службени гласник општине Станари“ бр. 

6/17), а након разматрања Плана рада ЈЗУ Дом здравља  

Станари за 2021.годину,  Скупштина општине Станари  

на 4. редовној сједници, одржаној 19.05.2021. године, 

доноси:  

З А К Љ У Ч А К  

 

1. Усваја се План рада ЈЗУ Дом здравља Станари за 

2021.годину. 

2. Овај Закључак ступа на снагу дан након објаве у 

»Службеном гласнику општине Станари«. 

 

Број:01-020-131/21 

Датум:19.05.2021.године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Денис Стевановић с.р.   

138. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

На основу члана 37. Статута општине  Станари 

(„Службени гласник општине Станари“ бр. 5/17) и 

чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине 

општине („Службени гласник општине Станари“ бр. 

6/17), а након разматрања Плана рада ЈУ Агенција за 

развој Станари 2021.годину,  Скупштина општине 

Станари  на 4. редовној сједници, одржаној 19.05.2021. 

године, доноси:  

З А К Љ У Ч А К  

 

1. Усваја се План рада ЈУ  Агенције за развој 

Станари за 2021.годину. 

2. Овај Закључак ступа на снагу дан након објаве у 

»Службеном гласнику општине Станари«. 

 

Број:01-020-132/21 

Датум:19.05.2021.године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Денис Стевановић с.р.                              
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139. 

ОПШТИНА СТАНАРИ  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

На основу члана 37. Статута општине  Станари 

(„Службени гласник општине Станари“ бр. 5/17) и 

чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине 

општине („Службени гласник општине Станари“ бр. 

6/17), а након разматрања Извјештаја о стању 

безбједности на подручју општине Станари за 

2020.годину,  Скупштина општине Станари  на 4. 

редовној сједници, одржаној 19.05.2021. године, доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Извјештај о стању безбједности на 

подручју општине Станари за период од 01.01.-

31.12.2020.године. 

2. Овај Закључак ступа на снагу дан након објаве у 

»Службеном гласнику општине Станари«. 

 

Број:01-020-133/21 

Датум:19.05.2021.године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Денис Стевановић с.р.                                   

140. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

На основу члана 39, Закона о локалној самоуправи 

(Службени гласник Републике Српске, број:97/16 и 

36/19) члана 9. Став 1. Тачка з) и члана 114. Закона о 

здравственој заштити (Службени гласнник Републике 

Српске, број:106/09), члана 5. Правилника о поступку 

утврђивања смрти лица (Службени гласник Републике 

Српске, број:65/10), члана 37. Статута општине Станари 

(Службени гласник општине Станари, број:5/17), 

скупштина општине Станари, на 04. редовној сједници, 

одржаној 19.05.2021.године, доноси: 

ОДЛУКУ 

о допуни Одлуке о мртвозорству на подручју општине 

Станари 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком допуњује се Одлука о 

мртвозорству на подручју општине Станари (Службени 

гласник општине Станари, број:4/18, 6/18, 2/19 и5/20), 

тако што се у члану 2. став 1. додаје нова тачка. 

2.др Соња Анић, доктор медицине 

3.др Денис Окановић, доктор медицине 

 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Станари“. 

Број:01-020-134/21 

Датум:19.05.2021.године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Денис Стевановић с.р.   

141. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

 СКУПШТИНА СТАНАРИ 

На основу члана 1.и 8. Закона о министарским, владиним 

и другим именовањима Републике Српске (Службени 

гласник Републике Српске, број: 41/03), члана 39.став 2. 

тачка 21. Закона о локалној самоуправи (Слжбени 

гласник Републике Српске, број:97/16) чланова 50, 51. и 

53. Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе (Службени 

гласник Републике Српске, број:97/16) и члана 39. Став 

2. Тачка 23. Статута општине Станари (Службени 

гласник општине Станари , број:5/17), Скупштина 

општине Станари на 04. редовној сједници, одржаној 

19.05.2021.године, доноси: 

ОДЛУКУ  

о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 

секретара Скупштине општине Станари 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Станари расписује Јавни 

конкурс за избор и именовање секретара Скупштине 

општине Станари на вријеме трајања мандата Скупштине 

општине Станари. 

Члан 2. 

Општи и посебни услови и критеријуми за избор 

и именовање секретара Скупштине општине Станари, 

прописани су Законом о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе, Законом о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске, Статутом 

општине Станари и Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе 

општине Станари. 

Општи услови 

-да је држављанин Републике Српске, односно Босне и 

херцеговине, 

-да је старији од 18 година, 

-да има општу здравствену способност, 

-да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну 

затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело 
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које га чини неподобним за обављање послова у 

градској/општинској управи. 

-да није отпуштан из органа управе као резултат 

дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни 

и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса, 

-да није у сукобу интереса, односно да не обавља 

дужност која је неспојива са дужношћу службеника у 

градској/општинској управи, 

-да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ. 

Посебни услови 

-да има завршен четворогодишњи студиј са звањем 

дипломирани правник или први циклус студија са 

звањем дипломирани правник и остварених 240 ЕЦТС 

бодова или еквивалент, 

-да има најмање три године радног искуства у траженом 

степену образовања, односно звања, 

 -да има положен стручни испит за рад у управи и  

-да познаје рад на рачунару. 

Члан 3. 

Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке, објавиће 

се у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном 

листу Глас Српске. Рок за подношење пријава је 15 дана 

од дана задње објаве. 

Члан 4. 

Скупштина општине Станари именоваће 

Комисију за спровођење поступка по Јавном конкурсу за 

избор  и именовање скретара Скупштине општине, која 

ће, у складу са законом провести поступак по Јавном 

конкурсу и приједлог ранг листе доставити предсједнику 

Скупштине. 

Комисија за избор се састоји од пет чланова, од 

којих су два члана одборници у Скупштини, два члана 

службеници Општинске управе који имају одговарајућу 

стручну спрему и звање и радно искуство, а један члан са 

Листе стручњака коју утврђује Скупштина. 

У комисију за избор именују се лица која имају 

најмање исти или већи степен стручне спреме од спреме 

која се тражи за упражњену позицију за коју се проводи 

поступак. 

Члан 5. 

Стручне и административно-техничке послове за 

потребе Комисије за избор, обавиће Одсјек за општу 

управу и заједничке послове. 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Станари. 

Број:01-020-135/21 

Датум:19.05.2021.године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Денис Стевановић с.р.   

142. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

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 о 

раду Скупштине општине Станари („Службени гласник 

општине Станари“, број: 6 /17), Скупштина општине 

Станари, на04. редовној сједници, 

одржаној19.05.2021.године, доноси: 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу 

 

1. Стевановић Ненад, мастер криминалистике, 

разрјешава се дужности вршиоца дужности начелника 

Одјељења за oпшту управу, са даном  19.05.2021. 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  19.05.2021.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:01-020-138/21 

Датум:19.05.2021.године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                       

Денис Стевановић с.р. 
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143. 

ОПШТИНА СТАНАРИ  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

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 члана189. Пословника o 

раду Скупштине општине Станари („Службени гласник 

општине Станари“, број: 6 /17), Скупштина општине 

Станари, на 04. редовној сједници, одржаној 

19.05.2021.године, доноси: 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању вршиоца дужности начелника 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, 

20.05.2021.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 

19.05.2021.године на сједници Супштине општине 

Станари. 

 

Број:01-020-139/21 

Датум:19.05.2021.године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                       

Денис Стевановић с.р. 

144. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА СТАНАРИ 

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, на04. редовној сједници, 

одржаној19.05.2021.године, доноси: 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за привреду и финансије 

 

1. Станковић Љубиша, дипл.правник, разрјешава се 

дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за 

привреду и финансије, са даном  19.05.2021. 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 прописан 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  19.05.2021.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:01-020-136/21 

Датум:19.05.2021.године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                       

Денис Стевановић с.р. 

145. 

ОПШТИНА СТАНАРИ                                                                        

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

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 04. редовној 

сједници,  одржаној19.05.2021.године, доноси: 
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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, 20.05.2021.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 именује за 

в.д. начелника Одјељења за привреду и финансије у 

Општинској управи општине Станари, а што је и 

усвојено на сједници Скупштине од 19.05.2021.године. 

 

Број:01-020-137/21 

Датум:19.05.2021.године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                       

Денис Стевановић с.р. 

146. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

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 о 

раду Скупштине општине Станари („Службени гласник 

општине Станари“, број: 6 /17), Скупштина општине 

Станари, на 04. редовној сједници, одржаној 

19.05.2021.године, доноси: 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне 

послове и екологију 

 

1. Вуковић Бранко, дипл.инг. машинства, разрјешава се 

дужности вршиоца дужности начелника Одјељења за 

просторно уређење, стамбено-комуналне послове и 

екологију, са даном  19.05.2021. 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  19.05.2021.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:01-020-140/21 

Датум:19.05.2021.године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                       

Денис Стевановић с.р. 

147. 

ОПШТИНА СТАНАРИ                                                                      

СКУПШТИНА ОПОШТИНЕ 

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 04.редовној сједници, 

одржаној 19.05.2021.године, доноси: 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења 

за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и 

екологију 

 

1. Бранко Вуковић, дипл. инж. машинства , из Остружње 

Доње, именује се за вршиоца дужности начелника 

Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне 

послове и екологију у Општинској управи општине 

Станари, са даном 20.05.2021. године. 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“.  



Страна 49 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СТАНАРИ - БР. 4 20. maj.2021 године 

 
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 

19.05.2021.године на сједници Супштине општине 

Станари. 

 

Број:01-020-141/21 

Датум:19.05.2021.године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                                                                                                       

Денис Стевановић с.р. 

 

АКТИ НАЧЕЛНИКА 
148. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

На основу члана 50. 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: 

О Д Л У К У 

о утврђивању Приједлога Регулационог плана 

експлоатационих поља “ЕФТ-Рудник и 

Термоелектрана Станари” 

 

Члан 1. 

Утврђује се Приједлог Регулационог плана 

експлоатационих поља “ЕФТ-Рудник и Термоелектрана 

Станари” (у даљем тексту: Приједлог Плана). 

 

Члан 2. 

Елаборат Приједлога 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 

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 

 

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  

08. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ И РЕГУЛАЦИОНИХ 

ЛИНИЈА        Р=1:10000     

09. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ                                                                  

Р=1:10000 

Члан 3. 

Елаборат Приједлога Регулационог плана 

експлоатационих поља ”ЕФТ-Рудник и Термоелектрана 

Станари“, са елементима из члана 2, представља саставни 

дио ове Одлуке. 

Члан 4. 

Елаборат Приједлога плана израђен је од стране 

носиоца израде плана “Урбис Центар“ д.о.о. Бања Лука, 

Булевар Војводе Степе Степановића 101а, 78000 Бања 

Лука,  у априлу 2021. године. 

Члан 5. 

Одјељење за просторно уређење, стамбено-

комуналне послове и екологију општинске управе 

Станари, као носилац припреме плана, упутиће 

предметни Приједлог на сагласност органима и правним 

лицима одређеним Рјешењем, број: 05-1/1-353-9-1/19 од 

11.09.2019. године, након чега ће исти упутити 

Скупштини општине Станари на усвајање.  

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у Службеном гласнику општине Станари.                                                                                                                                                                                

 

Број: 05/2-353-4-41/20 

Датум: 26.04.2021. године. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Радојица Ћелић                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 



Страна 50 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СТАНАРИ - БР. 4 20. maj.2021 године 

 

 149. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-102-59/21  

Дана: 12.05.2021. године 

 

Ha основу чланова 60, 62, 63. и 64. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16), члана 68. Статута општине 

Станари ("Службени гласник општине Станари", број: 

5/17) и члана 4. Одлуке о оснивању Општинске управе 

општине Станари ("Службени гласник општине 

Станари", број: 2/15), а у складу са Уредбом Владе 

Републике Српске о начелима за унутрашњу 

организацију и систематизацију радних мјеста у градској, 

односно општинској управи и Уредбом Владе Републике 

Српске о категоријама, звањима и условима за обављање 

послова службеника у јединицама локалне самоуправе 

("Службени гласник Републике Српске", број: 10/17), 

начелник општине, доноси: 
 

П Р A В И Л Н И К 

О измјенама Правилника о унутрашњој opганизацији 

и систематизацији радних мјеста општинске управе 

oпштине Станари 
 

Члан 1. 
 

 У члану 12. мијења се табеларни приказ у дијелу 

3.1. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ и гласи: 

3.1. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

Р

е

д

н

и 

б

р

ој 

Назив радног мјеста 

К

ат

ег

.з

а

п

ос

. 

В

р

с. 

С

т

р

. 

С

п

р

. 

Бр

ој 

из

вр

ш

ил

ац

а 

1. 

Начелник Одјељења 

О

С 

В

С

С 

1 

2. 

Секретар Скупштине општине 

О

С 

В

С

С 

1 

3. 

Савјетник Начелника општине 

 

 

С

С

С

В

Ш

С

В

С

С 

2 

1.1.1. Одсјек за општу управу и 

заједничке послове 

3. 

Самостални стручни сарадник за 

управно-правне послове, 

персоналне послове и пружање 

правне помоћи – Шеф одсјека 

О

С 

В

С

С 

1 

4. 
Стручни сарадник - матичар, 

овјера потписа, преписа и 

рукописа 

О

С 

С

С

С 

2 

5. Виши стручни сарадник за 

регистрацију бирача - матичар  

О

С 

В

Ш

С  

1 

6. Стручни сарадник за пријем и 

завођење поште 

О

С 

С

С

С 

1 

7. Стручни сарадник за протокол и 

архиву 

О

С 

С

С

С 

1 

8. Самостални стручни сарадник за 

борачко-инвалидску заштиту 

О

С 

В

С

С 

1 

9. 
Стручни сарадник за вођење 

евиденција о лицима која су 

регулисала војну обавезу 

О

С 

С

С

С 

1 

1

0. 
Самостални стручни сарадник за 

послове цивилне заштите 

О

С 

В

С

С 

1 

1

1. 
Самостални стручни сарадник за 

односе са јавношћу 

О

С 

В

С

С 

1 

1

2. 

Стручни сарадник за послове 

инфопулта 

О

С 

С

С

С 

1 

Укупно 15 

3.1.2. Одсјек Територијална ватрогасно-спасилачка 

јединица 

1

6. 
Старјешина Територијалне 

ватрогасно-спасилачке јединице Н 

В

С

С 

1 

1

7. 

Замјеник старјешине 

Територијалне ватрогасно-

спасилачке јединице Н 

В

С

С 

1 

1

8. 
Ватрогасац-спасилац – вођа 

смјене Н 

С

С

С 

5 

1

9. 
Ватрогасац-спасилац – возач Н 

С

С

С 

5 

2

0. 
Ватрогасац-спасилац - сервисер   Н 

С

С

С 

1 

2

1. 
Евидентичар за ватрогасну 

опрему Н 

С

С

С 

1 

Укупно 14 
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Члан 2. 

 

 У члану 12. иза тачке 2. додаје се тачка 3. која 

гласи:  

 

3. Савјетник Начелника општине 

Савјетник начелника општине проучава и 

анализира општу и посебну проблематику из одређених 

дјелатности у општини, даје стручна мишљења и 

приједлоге начелнику општине о начину рјешавања 

одређених питања односно о предлозима и захтјевима 

других органа, организација и институција упућених 

према начелнику општине. Подноси иницијативе за 

предузимање активности у циљу побољшања стања у 

одређеној дјелатности у општини и унапређења 

организације рада, сачињава извјештаје и анализе из 

дјелокруга рада, израђује и учествује у изради других 

стручних материјалаи аката за потребе начелника 

општине. Сарађује са републичким и другим 

институцијама у циљу што бољег обављања посла. 

Обавља и друге послове које му одреди начелник 

општине. 

Статус: Стручни савјетник 

Услови: ССС – IV, ВШС – VI или ВСС – VII 

степен стручне спреме, најмање три године радног 

искуства у струци, положен стручни испит за рад у 

органима управе, познавање рада на рачунару. 

Број извршилаца: два (2) 

 

Члан 3. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а 

биће објављен у ,,Службеном гласнику општине 

Станари“. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Радојица Ћелић 

150. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-810-7-4/21 

Датум: 12.04.2021. године 

 

 На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о 

заштити становништва од заразних болести („Службени 

гласник Републике Српске“, број : 90/17), и члана 3. 

Одлуке о формирању Општинског штаба за ванредне 

ситуације Станари („Службени гласник општине 

Станари“, број:4/15) Општински штаб за ванредне 

ситуације на 4. сједници одржаној 12.04.2021. године 

доноси 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Све мјере које је донио Републички штаб за 

ванредне ситуације 09.04.2021. године број: 80-

1/21 примјењиваће се директно на територији 

општине Станари. 

2. Општина Станари тренутно не уводи 

рестриктивније мјере, због стабилне 

епидемиолошке ситуације. 

3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у Службеном гласнику општине 

Станари. 

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                              

Радојица Ћелић      

151. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-810-7-6/21 

Датум: 19.04.2021. године 

На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о 

заштити становништва од заразних болести („Службени 

гласник Републике Српске“, број : 90/17), и члана 3. 

Одлуке о формирању Општинског штаба за ванредне 

ситуације Станари („Службени гласник општине 

Станари“, број:4/15) Општински штаб за ванредне 

ситуације на 5. сједници одржаној 19.04.2021. године 

доноси 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Све мјере које је донио Републички штаб за 

ванредне ситуације 16.04.2021. године број: 81-

1/21 примјењиваће се директно на територији 

општине Станари. 

2. Општина Станари тренутно не уводи 

рестриктивније мјере, због стабилне 

епидемиолошке ситуације. 

3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у Службеном гласнику општине 

Станари. 

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                                       

Радојица Ћелић      

 

152. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-810-7-8/21 

Датум: 26.04.2021. године 

На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о 

заштити становништва од заразних болести („Службени 

гласник Републике Српске“, број : 90/17), и члана 3. 

Одлуке о формирању Општинског штаба за ванредне 

ситуације Станари („Службени гласник општине 

Станари“, број:4/15) Општински штаб за ванредне 

ситуације на 6. сједници одржаној 26.04.2021. године 

доноси 
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ЗАКЉУЧАК 

 

1. Све мјере које је донио Републички штаб за 

ванредне ситуације 23.04.2021. године број: 83-

1/21 примјењиваће се директно на територији 

општине Станари. 

2. Општина Станари тренутно не уводи 

рестриктивније мјере, због стабилне 

епидемиолошке ситуације. 

3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у Службеном гласнику општине 

Станари. 

КОМАНДАНТ ШТАБА 

Радојица Ћелић 

 

153. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-810-7-10/21 

Датум: 10.05.2021. године 

На основу члана 45. Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о 

заштити становништва од заразних болести („Службени 

гласник Републике Српске“, број : 90/17), и члана 3. 

Одлуке о формирању Општинског штаба за ванредне 

ситуације Станари („Службени гласник општине 

Станари“, број:4/15) Општински штаб за ванредне 

ситуације на 7. сједници одржаној 10.05.2021. године 

доноси 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Све мјере које је донио Републички штаб за 

ванредне ситуације 07.05.2021. године број: 85-

1/21 примјењиваће се директно на територији 

општине Станари. 

2. Због стабилне епидемиолошке ситуације 

општина Станари не уводи рестриктивније мјере 

(тачка 20. Закључка: 85-1/21 Републичког штаба 

за ванредне ситуације). 

3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у Службеном гласнику општине 

Станари. 

 

КОМАНДАНТ ШТАБА                                                                                                                 

Радојица Ћелић      

154. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Број: 02-031-114/21 

Дана: 06.04.2021. године 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), 

члана 10. Уредбе о канцеларијском пословању 

(“Службени гласник Републике Српске“, број: 8/20), 

члана 21. Правилника о канцеларијском и архивском 

пословању број: 02-052-68/16 од 17.06.2016. године, 

Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске управе 

општине Станари (''Службени гласник општине 

Станари'', број 5/17) начелник општине, д о н о с и: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о бројчаним ознакама организационих јединица у 

општинској управи општине Станари 

 

I 

 

 У канцеларијском пословању Скупштине 

општине Станари, Начелника општине Станари и 

унутрашњих организационих јединица у општинској 

управи утврђују се следеће бројчане ознаке: 

  

01- Скупштина општине Станари 

01/1- акта предсједника Скупштине општине 

01/2- акта потпредсједника Скупштине општине 

01/3- акта секретара Скупштине општине 

 

02- акта начелника општине 

02/1- акта замјеника начелника општине 

 

03- Одјељење за општу управу 

03/1- акта начелника Одјељења за општу управу 

  

03-1- Одсјек за општу управу и заједничке послове 

03-1/1-  акта самосталног стручног сарадника за 

управно-правне послове, персоналне послове и  

пружање правне помоћи 

03-1/2- акта стручног сарадника-матичар, овјера потписа, 

преписа и рукописа 

03-1/3- акта вишег стручног сарадника за регистрацију 

бирача-матичар 

03-1/4- акта стручног сарадника за пријем и завођење 

поште 

03-1/5- акта стручног сарадника за протокол и архиву 

03-1/6- акта самосталног стручног сарадника за борачко- 

инвалидску заштиту 

03-1/7- акта стручног сарадника за вођење евиденција о 

лицима која су регулисала војну обавезу 

03-1/8- акта самосталног стручног сарадника за послове 

цивилне заштите 

03-1/9- акта самосталног стручног сарадника за односе са 

јавношћу 

03-1/10- акта стручног сарадника за послове инфо-пулта 

 

03-2- Одсјек Територијална ватрогасно-спасилачка 

јединица 

03-2/1- акта старјешине Територијалне ватрогасно-

спасилачке јединице 

03-2/2- акта замјеника старјешине Територијалне 

ватрогасно-спасилачке јединице 

03-2/3- акта ватрогасца-вође смјене 

03-2/4- акта ватрогасца-возача 

03-2/5- акта ватрогасца-сервисера 

03-2/6- акта евидентичара за ватрогасну опрему  

 

04- Одјељење за привреду и финансије 

04/1-  акта начелника Одјељења за привреду и 

финансије 
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04-1- Одсјек за привреду, пољопривреду, 

друштвене дјелатности и локални економски 

развој 

04-1/1- акта самосталног стручног сарадника за 

привреду, пољопривреду, планирање и приватно 

предузетништво 

04-1/2-  акта самосталног стручног сарадника за 

пољопривреду и развој села 

04-1/3- акта самосталног стручног сарадника за 

друштвено-економски развој општине, за област 

здравства, школства и односе са удружењима 

грађана, невладиним организацијама и за област 

спорта и културе 

04-2- Одсјек за финансије и буџет    

04-2/1- акта самосталног стручног сарадника за анализу, 

наплату и контролу јавних прихода 

04-2/2- акта самосталног стручног сарадника за 

планирање, извршење и анализу буџета 

04-2/3- акта стручног сарадника за ликвидатуру, плаћање 

и обрачун личних примања и благајничке 

послове 

04-2/4- акта самосталног стручног сарадника за трезор 

04-2/5- акта самосталног стручног сарадника за јавне 

набавке 

05- Одјељење за просторно уређење, стамбено-

комуналне послове и екологију 

05/1-   акта начелника Одјељења за просторно уређење, 

стамбено-комуналне послове и екологију 

05/2-  акта самосталног стручног сарадника за 

имовинско-правне послове и заступање општине 

05/3- акта самосталног стручног сарадника за 

просторно планирање, грађење, употребне и 

грађевинске дозволе 

05/4- акта самосталног стручног сарадника за 

комуналне накнаде, комуналне послове и 

екологију 

05/5- акта самосталног стручног сарадника за путеве, 

комуналну инфраструктуру и послове 

безбједности саобраћаја 

05/6- акта стручног сарадника за урбанизам, геодетске 

и теренске послове 

05/7- акта комуналног полицајца 

II 

 Даном ступања на снагу овог Рјешења престаје 

да важи Рјешење о бројчаним ознакама општине Станари 

број: 02-032-123/17 од 27.12.2017. године 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ,,Службеном гласнику општине Станари“. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Радојица Ћелић 
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