
   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
О П Ш Т И Н Е С Т А Н А Р И  

 

БРОЈ: 9 ГОДИНА: VII 

СТАНАРИ 

07. ДЕЦЕМБАР 2021. 

ГОДИНЕ 

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА 

 

АКТИ СКУПШТИНЕ 
 
227. 

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 нацрта Одлуке о измјенама и 

допунама Одлуке о усвајању Плана буџета за 2021-

Ребаланс, Скупштина општине Станари  на 8. редовној 

сједници одржаној 03.12.2021.године, доноси  

 

 

З А К Љ У Ч А К  

1. Усваја се Одлука о измјенама и допунама 

Одлуке о усвајању плана буџета општине 

Станари за 2021.годину-Ребаланс у форми 

нацрта и задужује се Одјељење за привреду и 

финансије да спроведе јавну расправу. 

2. Овај Закључак ступа на снагу дан након објаве у 

»Службеном гласнику општине Станари«. 

 

Број:01-020-240/21                                                                                                                                               

Датум:03.12.2021.године          

                                           

                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                 Денис Стевановић с.р.  

 

 

 

 

 

 

228. 

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 нацрта Одлуке о Плану буџета 

за 2022. годину, Скупштина општине Станари  на 8. 

редовној сједници одржаној 03.12.2021.године, доноси  

 

З А К Љ У Ч А К  

1. Усваја се Одлука о усвајању Плана буџета 

општине Станари за 2022.годину у форми нацрта 

и задужује се Одјељење за привреду и финансије 

да спроведе јавну расправу. 

2. Овај Закључак ступа на снагу дан након објаве у 

»Службеном гласнику општине Станари«. 

 

Број:01-020-241/21                                                      

Датум:03.12.2021.године          

 

                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                            Денис Стевановић с.р. 

                     

229. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), чланова 3. и 12. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 22. став 2. 

Закона о библиотечко-информационој дјелатноти 

ЈЕЗИК 

СРПСКОГ НАРОДА 
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године  
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 44/16 и 

62/18) и члана 16. тачка 3. Статута општине Станари 

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

Скупштина општине Станари, на 8. редовној сједници 

одржаној 03.12.2021.године, доноси: 

 

О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Одлуке  

о оснивању Јавне установе „Народна библиотека“  

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком мијења се и допуњује Одлука о 

оснивању Јавне установе „Народна библиотека“  

(„Службени гласник општине Станари“, број 3/19) тако 

што се у цијелом тексту Одлуке бришу наводници код 

ријечи „Народна библиотека“.  

 

Члан 2. 

У члану 1. Одлуке из ријечи „Народна 

библиотека“ Станари  дио који се налази у загради и који 

гласи  „(у даљем тексту: Установа)“ мијења се и гласи „ 

(у даљем тексту: Библиотека)“. 

Ова измјена односи се на остали дио текста у 

Одлуци о оснивању ЈУ „Народна библиотека“. 

 

Члан 3. 

Члан 6. Одлуке мијења се и гласи: 

 

„Дјелатности Библиотеке су: 

 

58.11  Издавање књига 

58.13  Издавање новина 

58.14  Издавање часописа и периодичних публикација 

58.19  Остала издавачка дјелатност      

90.03  Умјетничко стваралаштво 

91.01  Дјелатност библиотека и архива 

Овај разред укључује: 

 документационе и информационе дјелатности 

библиотека свих врста, читаоница, слушаоница и 

просторија за гледање и јавних архива, које 

пружају услуге јавности или специјалним 

корисницима као што су студенти, научници, 

персонал, чланови итд., као и ред државног 

архива: 

- организација збирки, специјализованих или  

   неспецијализованих, 

- израда каталога (каталогизација збирки) 

- позајмљивање и чување књига, географаских 

карата, часописа, филмова, плоча,      

   трака, умјетничких дјела итд., 

- проналажање материјала према захтјевима 

корисника итд., 

  дјелатност фототека и филмотека“. 

    

 

 

Члан 4.  

У члану 10. Одлуке брише се став 2. 

 

Члан 5.  

У дијелу VIII ОРГАНИ УПРАВЉАЊА иза члана 17. 

додаје се нови члан 17а који гласи: 

 

„ Директор библиотеке: 

- организује и руководи радом библиотеке, 

- заступа библиотеку, 

- доноси акт о организацији и систематизацији радних 

мјеста, уз сагласност Министарства, 

- одговоран је за остваривање програма и плана рада 

библиотеке, 

- предлаже годишњи програм рада и финансијски план 

библиотеке, 

- подноси извјештај о извршењу годишњег плана и 

финансијском пословању библиотеке, 

- извршава одлуке управног одбора, 

- предлаже план развоја установе за период од четири 

године и  

- врши и друге послове утврђене законом и статутом 

библиотеке“.  

 

Члан 6. 

У члану 21. Одлуке додаје се став 3. који гласи: 

 

„Рад управног одбора библиотеке уређује се статутом 

библиотеке и пословником о раду“. 

 

Члан 7. 

Члан 23. Одлуке мијења се и гласи: 

 

„Управни одбор матичне и народне библиотеке 

чији је оснивач Република или народне библиотеке чији 

је оснивач јединица локалне самоуправе, а која се 

финансира из буџета Републике доноси Статут 

библиотеке року од  90 дана, од дана уписа у судски 

регистар, уз претходно прибављену сагласност 

надлежног Министарства“. 

 

                              Члан 8. 

 У члану 24.  у ставу 1. из ријечи „ од дана „  

ријечи „ доношења ове Одлуке“ се бришу и замјењују се 

ријечима „ уписа у судски регистар“.   

 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Станари“. 

 

Број:01-020-242/21 

Датум:03.12.2021.године             

                                         

                                           ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ: 

                   Денис  Стевановић с.р. 
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300. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21 ) и члана 37. Статута општине Станари 

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

Скупштина општине Станари, на 8. редовној сједници 

одржаној 03.12.2021. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о куповини земљишта за потребе изградње 

администратвног центра 

 

Члан 1. 

Општина Станари, за потребе изградње 

административног центра купује земљиште од власника 

Грујић (Раде) Витомира из Остружње Доње парцеле 

уписане у посједовни лист 59/1 к.о. Остружња Доња са 

дијелом 1/1 и то: 

- к.ч. 445, Мала Раван, пашњак, 3 класе, 

површине 362 м
2
,  

- к.ч. 446, Мала Раван, њива 4 класе, 

површине 1032 м
2
. 

Члан 2. 

Општина Станари ће земљиште из члана 1. ове 

Одлуке купити по цијени од 35,75 КМ/м
2
. 

 

Члан 3. 

Овлашћује се начелник општине Станари да у име 

општине Станари закључи уговор о купопродаји 

некретнина из члана 1. ове Одлуке са Грујић Витомиром. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог данa oд дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Станари“. 

 

Број:01-020-243/21                                                                              

Датум:03.12.2021.године        

 

                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                            Денис Стевановић с.р. 

 

301. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21 ) и члана 37. Статута општине Станари 

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

Скупштина општине Станари, на 8.редовној сједници 

одржаној 03.12.2021.године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о куповини земљишта за потребе изградње приступне 

саобраћајнице за административни центар 

 

Члан 1. 

Општина Станари, за потребе изградње приступне 

саобраћајнице за административни центар купује 

земљиште од власника парцеле Ђекановић (Јове) 

Радојице са дијелом 1/1 и то: 

- к.ч. 450/2, Раван њива 4 класе, површине 

16 м
2
, Раван ливада 3 класе површине 

529 м
2
, уписане у пл. бр. 643/6 к.о. 

Остружња Доња, коме по старом 

премјеру одговара парцела бр.246/139 

Раван, њива 4 класе  површине 16 м
2
, 

Раван ливада 3 класе површине 529 м
2
 

уписана у ЗК уложак бр. 180 СП к.о. 

Остружња Доња власништво са дијелом 

1/1 Ђекановић Радојице. 

Члан 2. 

Општина Станари ће земљиште из члана 1. ове 

Одлуке купити по цијени од 35,12 КМ/м
2
 и исплатити 

власнику вриједност уложених средстава у предметну 

парцелу у износу од 17.975,00 КМ. 
 

Члан 3. 

Овлашћује се начелник општине Станари да у име 

општине Станари закључи уговор о купопродаји 

некретнина из члана 1. ове Одлуке са Радојицом 

Ђекановић. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог данa oд дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Станари“. 

 

Број:01-020-244/21                                                                    

Датум:03.12.2021.године                                                                 

 

                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                            Денис Стевановић с.р. 

 

 

302. 

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“ бр. 5/17), Скупштина општине 

Станари  на 8. редовној сједници одржаној  03.12.2021. 

године, доноси 

 

ОДЛУКА  

о додјели новчаних средстава за подршку филму 

Бориса Малагурског о Републици Српској 

 

Члан 1. 

 Додјељују се новчана средства за подршку 

филму Бориса Малагурског о Републици Српској, у 

износу од 3.000,00  КМ. 

 

Члан 2. 

Средства из члана 1. додјељују се по захтјеву број: 

01/1-020-228/21 од 21.10.2021.године, а биће исплаћена 

из средстава гранта на рачун продуцентске куће 

Malagurski Cinema d.o.o. A.M.Tita 12/40 24000 Суботица. 
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Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу дан након објаве у 

„Службеном гласнику општине Станари«. 

 

Број:01-020-245/21 

Датум:03.12.2021.године 

                                                                                                          

                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                            Денис Стевановић с.р. 

                                                                                                            

                      
303. 

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“ бр. 5/17), Скупштина општине 

Станари  на 8. редовној сједници одржаној  03.12.2021. 

године, доноси 

 
ОДЛУКА  

о додјели новчаних средстава за подршку НВО 

Центар за промоцију европских вриједности 

Еуроплус 

 

Члан 1. 

 Додјељују се новчана средства за подршку НВО 

Центар за промоцију европских вриједности Еуроплус 

Добој,  у износу од 3.000,00  КМ. 

 

Члан 2. 

Средства из члана 1.  се додјељују по захтјеву 

број:04-2/2-415-143/21 од 08.11.2021.године, а биће 

исплаћена из средстава гранта на рачун НВО Центар за 

промоцију европских вриједности Еуроплус  Добој. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу дан након објаве у 

„Службеном гласнику општине Станари«. 

 

Број:01-020-246/21 

Датум:03.12.2021.године 

                                                                                                                                       

                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                            Денис Стевановић с.р.                                                                                                                       

 

 

304. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16 и 36/19) и члана 37. став 2. тачке 2. Статута 

општине Станари („Службени гласник општине 

Станари“, број: 5/17), Скупштина општине Станари, на 8. 

редовној сједници, одржаној 03.12.12.2021. године, 

доноси 

 

 

 

 

О Д Л У К У  

о изградњи гаража за потребе Територијалне 

ватрогасно-спасилачке јединице Станари 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност да општина Станари започне 

пројекат изградње објекта за ТВСЈ Станари на парцели 

к.ч.бр. 1611/1 к.о. Рашковци, у власништву општине 

Станари. 

Члан 2. 

  Финансирање цјелокупног пројекта обезбједиће 

се из буџета општине Станари, реализацијом намјенских 

кредита и донаторских средстава. 

 

Члан 3. 

 Овлашћује се начелник општине Станари да, у 

циљу реализације овог пројекта, предузме све потребне 

активности за изградњу објекта на предметној парцели, 

израду пројектно-техничке документације, добијање 

неопходних дозвола за изградњу објекта и изградњу 

самог објекта. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Станари“. 

 

Број: 01-020- 247/21                                                                 

Датум: 03.12.2021. године                                                                  

 

                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                            Денис Стевановић с.р.  

 

305. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 2. и члана 82. став (2) 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 

број 97/16), члана 37 Статута општине Станари 

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

вези са реализацијом Закључка Владе Републике Српске 

број 04/1-012-2-3079/21 од 21.10.2021.године, Скупштина 

општине Станари на 8. редовној сједници одржаној 

03.12.2021. године, донијела је  

 

ОДЛУКУ 

о укључивању ЈЗУ Дом  здравља Станари 

у  трезорски систем пословања Општине Станари 

 

Члан 1. 

Овом  Одлуком ЈЗУ Дом Здравља Станари у општини 

Станари укључује се у трезорски систем пословања од 

01.01.2022.године и стиче статус буџетског корисника у 

смислу праћења намјенског коришћења одобрених 

буџетских средстава, те припреме и објављивања 

одговарајућих извјештаја и вођења регистра буџетског 

корисника. 

 

Члан 2. 

Одјељење за привреду и финансије општине Станари 

дужно је да заједно са надлежним министарствима и 

одговарајућом службом ЈЗУ Дома Здравља обави све 

потребне активности којима се обезбјеђује трезорски 

систем пословања ове здравствене установе, а које 
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укључују прилагођавање интерних аката, обуке за 

трезорско пословање, примјену прописа о трезорском 

пословању и друге неопходне радње. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине  

Станари“, а о њеном извршењу стараће се начелник. 

 

Број:01-020-248/21 

Датум:03.12.2021.године                                                     

 

                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                            Денис Стевановић с.р. 

                                                                                 

                                                                                                            
306. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19 и 61/21), члана 37. Статута општине Станари 

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

Скупштина општине Станари, на 8. редовној сједници, 

одржаној  03.12.2021.године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о помоћи у санирању штете у пословању изазване 

пандемијом вируса корона  

 

Члан 1.  

Додјељују се средства у износу од по 1.500,00 КМ 

(хиљадупетстотина 0/100 конвертибилних марака)  

јавним превозницима: 

1. Јавни превоз „Васиљ“ Церовица, 

2. Превозник „Долић бус“ Јелањска. 

 

Средства се додјељују на име помоћи у санирању 

штете у пословању изазване пандемијом вируса корона, а 

на основу захтјева, број: 05/5-342-28/21, од 07.07.2021. 

године. 

 

Члан 2. 

Средства ће бити исплаћена са потрошачке 

јединице 01380120 Начелник општине, економски код 

415200, Текући грантови.  

 

Члан 3. 

Средства ће бити исплаћена на следеће жиро 

рачуне:  

1. Јавни превоз „Васиљ“ Церовица; жиро-

рачун број: 554-006-00012231-03 код 

Pavlović International bank a.d., у износу од 

1.500,00 КМ. 

2. Превозник „Долић бус“ Јелањска, жиро-

рачун број: 5553000016811520 код Нове 

банке у износу од 1.500,00 КМ. 

 

Члан 4. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет. 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Станари“.  

Број:01-020-249               

Датум:03.12.2021.године    

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Денис Стевановић с.р. 

 

307. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16) те члана 37, а у вези са чланом 27. Статута 

општине Станари („Службени гласник општине 

Станари“, број: 5/17), Скупштина општине Станари, на 8. 

редовној сједници, одржаној 03.12.2021.године, доноси  

 

П Р А В И Л Н И К 

о субвенцијама за запошљавање 

 

Члан 1. 

Правилником о субвенцијама за запошљавање (у 

даљем тексту: Правилник), утврђују се: намјена, услови и 

начин остваривања права на субвенције, врста и висина 

субвенције, поступак одобравања, начин провођења 

надзора намјенског коришћења, као и потребна 

документација. 

 

Члан 2. 

Додјела субвенција има за циљ да подстакне 

запошљавање нових радника. 

 

Члан 3. 

Субвенције су намијењене послодавцима за 

запошљавање нових радника. 

 

Члан 4. 

Укупна средства, за све видове субвенција 

утврђиваће се на годишњем нивоу, у складу са 

планираним средствима у буџету општине. 

 

Члан 5. 

Циљне групе – привредна друштва и самостални 

предузетници, пословне јединице привредних друштава 

и издвојене јединице самосталних предузетника 

регистроване на подручју општине.  

Послодавци (привредни субјекти и самостални 

предузетници), који испуњавају услове могу остварити 

право на подстицај за запошљавање нових радника самo 

у производној дјелатности. 

 

Члан 6. 

Право на субвенције за запошљавање нових 

радника имају привредна друштва и самостални 

предузетници који испуњавају сљедеће услове: 

- да су регистровани за обављање дјелатности на 

подручју општине Станари (доказују рјешењем о 

регистрацији),  

- да редовно измирују обавезе по основу пореза и 

доприноса, у складу са законом, 
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- да је лице за које се тражи субвенција 

незапослено,  

- да над њима није покренут или отворен стечајни, 

односно ликвидациони поступак, 

- да у финансијском извјештају немају исказан 

губитак,  

- да не запошљавају лица којима је код истог 

послодавца престао радни однос у посљедњу 

годину дана,  

- да подносилац захтјева, у посљедње 3 године, 

није одјављивао и поново пријављивао било коју 

дјелатност, 

- да лице за које се тражи субвенција има 

пребивалиште на подручју општине Станари 

најмање 6 мјесеци прије  момента заснивања 

радног односа и за вријеме трајања рока од 48 

мјесеци из члана 11. Правилника, 

- да послодавац мора да запосли најмање 10 нових 

радника. 

 

Члан 7. 

Право на субвенцију не могу остварити: 

удружења грађана, дјелатности из области игара на 

срећу, државни органи, организације и други корисници 

буџетских средстава. 

Право на субвенције не могу остварити ни 

субјекти који су користили средства према неком другом 

програму запошљавања и самозапошљавања, а нису 

реализовали уговорну обавезу према неком из 

претходних програма. 

 

Члан 8. 

 

(1)      Субвенције за ново запошљавање се, у складу са 

утврђеном намјеном, из члана 5, додјељују послодавцу 

који запошљава лице које је незапослено. 

(1) Послодавцу који закључи уговор са лицем из 

претходног става, у трајању од 48 мјесеци, додјељују се 

субвенције према сљедећим критеријумима: 

- Подстицај 1 – субвенција у висини од 10 000 

КМ за запошљавање незапослених лица са 

ВСС/ВШС; 

- Подстицај 2 – субвенција у висини од од 6000 

КМ за запошљавање незапослених лица са 

ССС/ВКВ/КВ/НК; 

- За особе са инвалидитетом износ подстицаја се 

увећава за 30%. 

 

Члан 9. 

Врста дјелатности утврђује се искључиво према 

регистрованој претежној дјелатности. 

Претежна дјелатност не може се мијењати у току јавног 

позива за додјелу субвенција нити док траје уговорна 

обавеза. 

 

Члан 10. 

Субвенције послодавцу за ново запошљавање 

дозначавају се по пријему радника у радни однос у 

висини од 30% одобрених средстава, 20% након 6 

мјесеци, 30% након 12 мјесеци и 20% након 18 мјесеци. 

 

Члан 11. 

Корисник субвенције дужан је да редовно уплаћује 

доприносе за здравствено и пензионо осигурање за 

уговорене новозапослене раднике, и то најмање 48 

мјесеци, те да сваких 6 мјесеци, а по захтјеву органа 

општине и чешће, доставља доказ о уплати наведених 

доприноса.  

 

Члан 12. 

Да би се остварила субвенција за запошљавање нових 

радника неопходно је доставити бизнис-план или други 

документ из којег се виде намјере и план пословања 

привредног субјекта за најмање 48 мјесеци, који је 

саставни дио тражене документације.  

Бизнис-план или други документ из става 1 овог 

члана треба да буде израђен од стране овлаштене 

консултантске куће овлашћеног лица.  

Члан 13. 

(1)       Субвенције се могу додјељивати искључиво за 

намјене из члана 5, а у складу с критеријумима 

утврђеним у чланом 6.  овог Правилника.  

(2)       Jaвни позив за додјелу субвенције за запошљавање 

расписује начелник општине, а исти ће бити објављен у 

средствима информисања, на огласној табли и веб-

страници општине.  

Члан 14. 

(1)    Захтјеви за додјелу субвенција за запошљавање 

нових радника,  подносе се на прописаном обрасцу који 

је обавезан, а биће доступан на инфо-пулту и на веб-

страници општине. 

(2)        Привредна друштва, самостални предузетници  за 

запошљавање нових радника, уз прописани образац 

захтјева, прилажу сљедеће документе:  

- рјешење о регистрацији привредног друштва,  

самосталног предузетника, 

- обавјештење о разврставању јединица 

разврставања по дјелатностима (за правна лица) - 

из АПИФ-а,  

- увјерење о измиреним пореским обавезама, из 

Пореске управе Републике Српске, и увјерење о 

измиреним обавезама ПДВ-а, из УИО БиХ;  

- Бизнис план или други документ одређен чланом 

13. овог правилника, 

- увјерење о броју запослених радника и 

измиреним обавезама према истим, из Пореске 

управе Републике Српске,  

- увјерење о незапослености од Завода за 

запошљавање – Биро Станари или други доказ да 
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су лица за која се тражи субвенција незапослена 

лица, 

- рјешење надлежног органа или потврда 

надлежне институције, за лица са посебним 

статусом, 

- овјерену и потписану изјаву да не запошљава 

лица код којих је радни однос код истог 

послодавца престао у посљедњу годину дана,  

- комисија задржава право да, поред наведених, 

накнадно затражи и додатне документе и доказе, 

релевантне за одлучивање о поднијетој пријави. 

 

(3)    Образац захтјева за додјелу субвенције у 

потпуности мора бити  читко попуњен, јер у противном 

се неће  узети у  разматрање. 

 

Документи се прилажу у оригиналу или овјереној 

фотокопији.  

(4)       Јавни позив се може расписати до износа 

средстава која су планирана у буџету за ту намјену или 

након што скупштина о томе донесе посебну одлуку 

којим ће дефинисати износ средстава који се може 

утрошити за ову намјену уколико средства  буџетом 

општине  за ову  намјену нису   планирана.  

(5)           Уколико се пријави више послодаваца са бројем 

радника који превазилази износ новца предвиђен 

буџетом за подстицаје, комисија ће извршити рангирање 

послодаваца по сљедећим критеријумима: 

- Број запослених радника са високом стручном 

спремом, 

- Висина просјечне плате у Републици Српској у 

датом сектору индустрије, 

- Укупан број новозапослених радника за које се 

тражи подстицај. 

Након рангирања, послодавцима се одобрава подстицај 

на начин да се прворангираном и сваком сљедећем 

одобрава комплетан тражени износ. Ако се догоди да 

преостали износ није довољан да се покрије комплетан 

тражени износ за сљедећег послодавца, њему се одобрава 

подстицај за број радника који се може подвести 

преостали износ у складу са чланом 8. Правилника. 

Пријаве са одговарајућом документацијом достављају се 

поштом или лично у запечаћеним ковертама, на адресу 

Општинске управе општине Станари.  

Члан 15. 

Начелник општине именује комисију која броји 5 

чланова од којих су 2 члана одборници а 3 службеници 

општине.  

 

Комисија провјерава испуњеност услова из 

јавног позива и, у складу са утврђеним критеријумима, 

врши селекцију пристиглих пријава. 

Члан 16. 

(1) На приједлог комисије, начелник доноси одлуку 

о додјели субвенција, а са сваким корисником 

субвенције, појединачно, закључује се уговор којим се 

уређују међусобна права и обавезе и на основу којег се 

врши исплата субвенције.  

 

(2) Уговор закључује начелник или лице које он 

овласти за потписивање.  

 
(3) Изузетно, начелник општине може својом 

одлуком, на приједлог и писано образложење комисије , 

одобрити средства и закључити уговор и са корисником 

подстицаја који се тражи за незапослене раднике који 

немају пријављено пребивалиште на територији општине 

Станари, ако корисник подстицаја докаже да 

незапослених радника тог профила нема на територији 

општине Станари а кориснику подстицаја је немогуће 

организовати процес рада без таквог радника. Тај број не 

може бити већи од 10% од укупног броја радника за који 

се добија подстицај. 

 

Члан 17 . 

(1) При потписивању уговора корисник субвенције 

дужан је да достави доказ о заснивању радног односа за 

лица која се запошљавају (образац 3100 или образац 3110 

из Пореске управе о пријави радника), те банкарску 

гаранцију у висини комлетног износа подстицаја и 

нотарски овјерену извршну исправу којом се омогућава 

извршење над банкарском гаранцијом , као инструменте 

обезбјеђења.  

(2) У случају да корисник субвенције, приликом 

потписивања уговора, није у могућности да достави 

доказе о заснивању радног односа за лица која се 

запошљавају односно средства обезбјеђења, исте је 

дужан доставити најкасније у року 30 (тридесет) дана, од 

дана закључивања уговора о раду са незапосленим 

радницима за које ће добити субвенцију или на датум 

дефинисан уговором. Одобрена средства се неће 

исплатити кориснику све док се не доставе наведене 

исправе из става 1 овог члана.  

(3) Уколико корисник субвенције, у предвиђеном 

року, не достави доказе из претходног става, сматраће се 

да је одустао од захтјева, а уговор престаје да важи.  
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Члан 18. 

(1) Послодавац и самостални предузетник-

корисници субвенција за ново запошљавање, дужни су да 

надлежним одјељењима Општинске управе, у сваком 

моменту, омогуће контролу намјенског коришћења 

средстава по основу субвенција и увид у сву потребну 

документацију.  

(2) Надзор над коришћењем средстава у складу са 

уговором преузетим обавезама, током цијелог периода, 

утврђеног овим Правилником (48 мјесеци), врши 

Одјељење за привреду и финансије Општинске управе 

Станари.  

Члан 19.  

(1) Уколико послодавац - корисник субвенције за 

запошљавање, на захтјев лица које је запослио, раскине 

радни однос са истим, дужан је да заснује радни однос са 

другим незапосленим лицем, за преостало вријеме, 

утврђено уговором.  

(2) Ако послодавац или самостални предузетник-

корисник субвенције, откаже уговор о раду без кривице 

запосленог, или престане са обављањем дјелатности 

прије истека рока утврђеног уговором, или не измирује 

обавезе према Пореској управи Републике Српске, дужан 

је да врати цјелокупан износ субвенције, уз прописану 

законску камату.  

(3) Након одобравања субвенција за ново 

запошљавање, корисници субвенција не могу вршити 

смањивање укупног броја радника, изузев радника 

којима је радни однос престао по основу права на 

пензију. 

 

Укупан број радника чине радници који су већ били у 

радном односу код послодавца и радници које је 

послодавац запослио, по основу одобрене субвенције. 

Корисник код којег се утврди ненамјенско коришћење 

одобрене субвенције у наредних 5 година неће моћи 

остварити право на субвенције које додјељује oпштина. 

Члан 20.  

(1) Корисник субвенције дужан је, на захтјев 

Одјељења за привреду и финансије, доставити увјерење 

из Пореске управе Републике Српске о измиреним 

обавезама и о броју запослених радника, те увјерење из 

УиО БиХ о измиреним обавезама ПДВ-а. 

(2) На основу доказа, из претходне тачке, Одсјек за 

привреду, пољопривреду, друштвене дјеланости и 

локални економски развој ће Одсјеку за финансије и 

буџет испостављати налоге за дозначавање средстава у 

висини и временским интервалима, утврђеним у члану 

10. овог Правилника. 

На основу прибављених доказа и извршеног 

инспекцијског надзора над намјенским коришћењем 

средстава, Одјељење за привреду и финансије ће 

сачинити информацију о реализацији Програма 

подстицаја за сваку финансијску годину и о томе 

информисати Скупштину општине Станари 

Члан 21.  

Образац  захтјева за Подстицај за ново 

запошљавање ће сачинити надлежно одјељење по 

усвајању овог Правилника. 

Члан 22.  

Измјене и допуне овог Правилника врше се на 

начин и по поступку који важи за његово доношење. 

    Члан 23.  

                 Ступањем на снагу овог Правилника престаје 

да важи Правилник о условима и начину остваривања 

субвенција за запошљавање нових радника и 

самозапошљавање у производним, занатским и 

услужним дјелатностима (са свим измјенама и 

допунама),  број: 01-022-88/16, од 28.04.2016. године, 

објављен у „Службеном гласнику општине Станари“, 

број: 3/16, 5/16, 2/17, 9/17 и 2/18). 

Члан 24.  

                   Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Станари“.  

Број:01-020-250/21                

Датум:03.12.2021.године                 

 

                                             ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                   Денис  Стевановић с.р. 

 

 

 

308. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На  основу члана 85. Закона о заштити од пожара  

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

члана 37. Статута општине Станари („Службени гласник 

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

Станари, на 8. редовној сједници, одржаној 

03.12.2021.године, доноси 

 

П Л А Н 

о измјени Плана утрошка средстава за реализацију 

посебних мјера заштите од пожара 
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I 

          У Плану утрошка средстава за реализацију 

посебних мјера заштите од пожара (,,Службени гласник 

општине Станари“, број: 4/21), мјења се табеларни 

преглед расподјеле новчаних средстава. 

Преглед  расподјеле новчаних средстава приказан је у 

табели: 

 

II 

Овај План ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у „Службеном  гласнику општине Станари. 

Број:01-020-251/21                                                                

Датум:03.12.2021.године                                                                

 

                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                            Денис Стевановић с.р. 

 

309. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

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

члана 37. Статута општине Станари) Службени гласник 

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

Станари, на 8. редовној сједниц, одржаној 

03.12.2021.године, доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

о измјени Правилника о суфинансирању куповине 

или изградње прве стамбене јединице младим 

брачним паровима на подручју општине Станари 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о суфинансирању куповине или 

изградње прве стамбене јединице младим брачним 

паровима на подручју општине Станари (Службени 

гласник општине Станари, број:6/20), у члану 2. број  

“12.000,00 КМ“ мијења се бројем „16.000,00 КМ“: 

 

Члан 2. 

 Овај Правилник ступа на снагу дан након  објаве  

у „ Службеном гласнику општине Станари“ 

 

Број:01-020-252/21                                                                    

Датум 03.12.2021.године                                                                   

 

                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                            Денис Стевановић с.р. 

 

 

310. 

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 иницијативе одборника СДС, 

Скупштина општине Станари  на 8. редовној сједници 

одржаној 03.12.2021.године, доноси  

 

З А К Љ У Ч А К  

1. Задужује се надлежно одјељење да анализира 

предложену иницијативу те да у оквиру 

расположивих буџетских средстава предвиђених 

за борачке категорије пропише поступак, услове 

и начин њиховог остваривања. 

2. Овај Закључак ступа на снагу дан након објаве у 

»Службеном гласнику општине Станари«. 

 

Број:01-02/21                               

Датум:03.12.2021.године          

 

                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                 Денис Стевановић с.р. 

                          
311. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 37. Статута општине Станари 

(„Службени гланик општине Станари“, број: 5/17), и 

Одлуке ЦИК-а БиХ, Скупштина општине Станари, на 8. 

редовној сједници, одржаној 03.12.2021. године доноси: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о престанку мандата одборнику у Скупштини 

општине Станари у мандатном сазиву 2020-2024. 

године 

 

1. Констатује се престанак мандата одборнику 

Социјалистичке партије Борису Шљивићу у 

Скупштини општине Станари, у мандатном 

сазиву 2020-2024. године, са 30.11.2021. године. 

 

2. Престанком мандата одборника у скупштинском 

сазиву, престаје чланство у  свим радним 

 

 

 

Р/

б 

 

 

 

Назив  средства - 

опреме 

 

 

Планска 

вриједнос

т 

у  КМ 

      Извор 

финансирања 

Буџет 

општине 

у КМ 

Средства 

Јавних 

прихода 

РС у  КМ 

1. Материјални 

трошкови:  (гориво, 

регистрација 

ватрогасних возила,  

пнеуматици за 

возила, алат и 

дијелови за 

одржавање 

ватрогасне опреме и 

возила). 

 

 

 

 

  

 

 14.000,00 

 

 

 

 

 

14.000,00 

 

 

 

            

2. Набавка опреме за 

техничко опремање 

ватрогасне јединице. 

 

 6.000,00 

 

6.000,00 

        

3. Изградња  гараже за 

пет ватрогасних 

возила. 

 

110.000,00 

 

70.000,00 

    

40.000,00 

  

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

 

 

130.000,00 

 

 

90.000,00 

 

  

40.000,00 
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тијелима Скупштине општине Станари, у 

мандатном периоду 2020-2024. године. 

 

3. Овај Рјешење ће бити објављено у „Службеном 

гласнику општине Станари“. 

 

Образложење: 

 

У одлуци ЦИК Бих која је запримљена 

15.11.2021.године, утврђен је престанак мандата 

Шљивић Борису, одборнику са листе политичког 

субјекта Социјалистичка партија. Верификациона 

комисија је предложила доношење рјешења о престанку 

мандата наведеном, а рјешење донесено на сједници СО 

03.12.2021.године.  

 

ПРАВНА ПОУКА 

Ово рјешење ја коначно 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:01-020-238/21                                                        

Датум:03.12.2021.године                                                      

 

                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                              Денис Стевановић с.р. 

 

312. 

ОПШТИНА СТАНАРИ                                                                                          

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 37. Статута општине Станари 

(„Службени гланик општине Станари“, број: 5/17), и 

Одлуке ЦИК-а БиХ, Скупштина општине Станари, на 8. 

редовној сједници, одржаној 03.12.2021. године доноси: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о верификацији мандата одборнику у Скупштини 

општине Станари у мандатном сазиву 2020-2024. 

године 

 

1. Верификују се мандат одборнику у Скупштини 

општине Станари Пејчић Миленку, кандидату са 

листе политичког субјекта Социјалистичка 

партија, у мандатном сазиву 2020-2024. године, 

са 01.12.2021. године. 

 

2. Именовани се именује у комисије и радна тијела 

скупштине умјесто Шљивић Бориса, коме је 

престао мандат одборника. 

 

3. Овај Рјешење ће бити објевљено у „Службеном 

гласнику општине Станари“. 

 

 

Oбразложење: 

 

У одлуци ЦИК Бих која је запримљена 

15.11.2021.године, утврђен је престанак мандата 

Шљивић Борису, и додијељен мандат Пејчић Миленку, 

одборнику са листе политичког субјекта Социјалистичка 

партија. 

 Верификациона комисија је предложила доношење 

рјешења о верификацији мандата наведеном, а рјешење 

донесено на сједници СО 03.12.2021.године.  

 

ПРАВНА ПОУКА 

Ово рјешење ја коначно 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:01-020-239/21 

Датум:03.12.2021.године                                               

 

                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                              Денис Стевановић с.р. 

                                                                                               

313. 

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), Скупштина општине 

Станари, на 8. редовној сједници, одржаној 

03.12.2021.године, доноси: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу директора „Агенције за развој“ 

општине Станари 

 

1. Михајло Гаврић, дипл.инг.пољопривреде, 

разрјешава се дужности директора  „Агенција за 

развој“ општине Станари, са даном 

03.12.2021.године. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу  даном доношења, а 

биће објављено у „Службеном гласнику 

општине Станари“. 

 

Образложење: 

 

Члан 202. Пословника о раду Скупштине 

општине гласи „Приједлог за разрјешење директора 

предузећа или установе, кога именује Скупштина, 

чланова управних и других одбора, као и других лица 

које бира и именује Скупштина, у складу са законом и 

Статутом, могу поднијети начелник општине, Комисија 

за избор и именовање и  једна трећина одборника у 

Скупштини“.  

Начелник општине поднио је приједлог да се 

горе наведени разријеши дужности директора поменуте 

установе, а везано за мишљење Републичке комисије за 

спречавање сукоба интереса у органима власти. Исти 

усвојен на сједници Скупштине општине 

03.12.2021.године. 

ПРАВНА ПОУКА 

Ово рјешење ја коначно и против истог није 

дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 

тужбом код Окружног суда у Добоју, у року 30 дана од 

дана достављања Рјешења. 
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Број:01-020-260/21 

Датум:03.12.2021.године 

                                                                                                 

                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                              Денис Стевановић с.р. 

                                                                                      

314. 

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) , Скупштина општине 

Станари, на 8. сједници, одржаној 03.12.2021.године, 

доноси: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању  директора „Агенције за развој“ 

општине Станари 

 

1. Михајло Гаврић, дипл. инж.пољопривреде, именује се 

за директора „Агенције за развој“општине  Станари, са 

даном 03.12.2021. године. 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“.  

 

Образложење: 

 

Члан 189. Пословника о раду Скупштине 

општине (Службени гласник општине Станари“, број: 6 

/17) гласи:“ Приједлоге кандидата за избор и именовање 

из надлежности Скупштине, у складу са законом и 

Статутом, могу поднијети начелник општине, Комисија 

за избор и именовање као и одборници у Скупштини“. 

Начелник општине поднио је Скупштини 

општине приједлог да се горе наведено  лице именују за  

директора JУ„ Агенција за развој“ општине Станари, а 

након окончаног поступка јавне конкуренције за избор и 

именовање директора поменуте установе, а везано за 

мишљење Републичке комисије за спречавање сукоба 

интереса у органима власти.    

 

ПРАВНА ПОУКА 

Ово рјешење ја коначно 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. 

 

Broj:01-020-261/21                                                                      

Датум:03.12.2021.године                                                                      

 

                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                            Денис Стевановић с.р. 

                       

315. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу чланa 39. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19), члана 157 Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима локалне самоуправе 

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

члана 37. Статута општине Станари („Службени гласник 

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

Станари, на 8. редовној сједници, одржаној 

03.12.2021.године, доноси: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу в.д. члана Одбора за жалбе општине 

Станари 

 

1.Разрјешава се дужности в.д. члана Одбора за жалбе  

Пантић Цвијета, са даном 03.12.2021.године, 

2.Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“. 

 

Образложење: 

 

Скупштина општине Станари је именовала  

Цвијету Пантић за в.д. члана Одбора за жалбе општине 

Станари, Рјешење број: број:01-020-95/21 од 

08.04.2021.године 

Именованој је истекао период на који је именована као 

в.д. Комисија за избор и именовање одржала је сједницу 

на којој је разматрала приједлог рјешења о разрјешењу 

који је достављен Скупштини општине на разматрање, а 

исти усвојен 03.12.2021 на сједници Скупштине 

општине.  

 

ПРАВНА ПОУКА 

Ово рјешење ја коначно 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:01-020-256/2                                                                       

Датум:03.12.2021.године                                                                    

 

                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                            Денис Стевановић с.р.  

 

316. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу чланa 39. Закона о локалној самоуправи 

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

36/19), члана 155 Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима локалне самоуправе 

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

члана 37. Статута општине Станари („Службени гласник 

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

Станари, на 8. редовној сједници, одржаној 

03.12.2021.године, доноси: 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању  члана Одбора за жалбе општине 

Станари 

 

1. Пантић Цвијета, дипломирани правник именује се за 

члана Одбора за жалбе  општине Станари, са даном 

03.12.2021.године, на период од 4 године. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“. 
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године  
Образложење: 

 

Чланом 155. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе (Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16), прописан је поступак именовања и јавног 

конкурса за избор и именовање чланова Одбора за жалбе.  

Комисија за избор и именовање одржала је 

сједницу на којој је разматрала приједлог који јој је 

достављен од стране Конурсне комисије за спровођење 

поступка по јавном позиву за избор једног члана Одбора 

за жалбе. Приједлог је достављен Скупштини општине 

на даље поступање, а исти усвојен на сједници 

03.12.2021.године. 

 

ПРАВНА ПОУКА 

Ово рјешење ја коначно 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:01-020-257/21  

Датум:03.12.2021.године                                                                

 

                             ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                            Денис Стевановић с.р. 

 

317. 

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 и 202. 

Пословника о раду Скупштине општине Станари 

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

Скупштина општине Станари, на 8. редовној сједници, 

одржаној 03.12.2021.године, доноси: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу  начелника Одјељења за општу управу 

 

1. Стевановић Ненад, мастер криминалистике, 

разрјешава се дужности начелника Одјељења за oпшту 

управу, са даном  03.12.2021. године. 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“.  

 

Образложење: 

 

Члан 189. и 202. Пословника о раду Скупштине 

општине Станари (Службени гласник општине Станари“, 

број: 6 /17) регулише ко може дати приједлог за 

именовање и разрјешење кандидата из надлежности 

скупштине. 

Начелник општине поднио је Скупштини 

општине приједлог да се горе наведено  лице разријеши 

дужности  начелника Одјељења за општу управу у 

Општинској управи општине Станари, а у вези са 

наложеним мјерама управне инспекције. .Приједлог је 

разматрала Комисија за избор и именовање, а исти 

усвојен на сједници Скупштине општине Станари  

03.12.2021.године. 

ПРАВНА ПОУКА 

Ово рјешење ја коначно 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:01-020-254/21 

Датум:03.12.2021.године 

 

  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                            Денис Стевановић с.р.                                                                                                             

 

318. 

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 8. редовној сједници, одржаној 

03.12.2021.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, 

03.12.2021.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  на сједници 

03.12.2021.године. 

ПРАВНА ПОУКА 

Ово рјешење ја коначно 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. 

 

Броj:01-020-255/21                                                                    

Датум: 03.12.2021.године                                                                

 

                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                            Денис Стевановић с.р. 
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године  
319. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 91/16), 

члана 37. Статута општине Станари ( „Службени гласник 

оштине Станари“, број: 5/17) и члана 134. став 2. тачка 4. 

Закона о основном васпитању и образовању („Службени 

гласник Републике Српске“, број 44/17), Скупштина 

општине Станари, на 8. редовној сједници, одржаној 

03.12.2021. године, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о разрјешењу члана Школског одбора у ОШ  

„Десанка Максимовић“ Станари из реда  

представника локалне заједнице 

 

Члан 1. 

            Жељка Дамјановић, професор српског језика и 

књижевности, разрјешава  се дужности члана Школског 

одбора, из реда представника локалне заједнице, у ОШ 

„Десанка Максимовић“ Станари- 

 

Члан 2. 

            Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Станари“. 

 

Образложење: 

 

Правни основ за ово рјешење су члан 39. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 37. Статута општине 

Станари ( „Службени гласник оштине Станари“, број: 

5/17)  члан 134. став 2. тачка 4. Закона о основном 

васпитању и образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број 44/17). 

 Именована је била бирана на период од 4 године 

из реда представника локалне заједнице, у ОШ „Десанка 

Максимовић“ Станари. Приједлог је разматран и усвојен 

на сједници 03.12.2021.године. 

ПРАВНА ПОУКА 

Ово рјешење ја коначно 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:01-020-258/21 

Датум:03.12.2021.године                                                                   

                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                           Денис  Стевановић с.р.                                                                                                 

320. 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 91/16), 

члана 37. Статута општине Станари ( „Службени гласник 

оштине Станари“, број: 5/17) и члана 134. став 2. тачка 4. 

Закона о основном васпитању и образовању („Службени 

гласник Републике Српске“, број 44/17), Скупштина 

општине Станари, на 8. редовној сједници, одржаној 

03.12.2021.године, доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању члана Школског одбора у ОШ  

„Десанка Максимовић“ Станари из реда  

представника локалне заједнице 

 

Члан 1. 

            Жељка Дамјановић, професор српског језика и 

књижевности, именује се за члана Школског одбора, из 

реда представника локалне заједнице, у ОШ „Десанка 

Максимовић“ Станари, на период од 4 године. 

 

Члан 2. 

            Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана, од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Станари“. 

 

Образложење: 

 

Правни основ за ово рјешење су члан 39. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 37. Статута општине 

Станари ( „Службени гласник оштине Станари“, број: 

5/17) и члана 134. став 2. тачка 4. Закона о основном 

васпитању и образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број 44/17).  

Приједлог да се именује  за члана Школског 

одбора, из реда представника локалне заједнице, у ОШ 

„Десанка Максимовић“ Станари, на период од 4 године, 

разматрала је Комисија за избор и именовање, а усвојен 

на сједници СО Станари 03.12.2021.године. 

 

ПРАВНА ПОУКА 

Ово рјешење ја коначно 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:01-020-259/21 

Датум:03.12.2021.године                                                                 

                                            ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                           Денис  Стевановић с.р.                                                         
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