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

СРПСКОГ НАРОДА

БРОЈ:3

39.
 На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б) 
Закона о буџетском систему РС (''Службени гласник 
РС'', број: 121/12 и 52/14), члана 59. Закона о локалној 
самоуправи РС (''Службени гласник РС'', број: 97/16), 
члана 62. Статута општине Станари (''Службени 
гласник општине Станари'', број: 1/15 и 3/16), начелник 
општине, доноси: 

О Д Л У К У 
о додјели средстава за потребе Удружења 

пољопривредних произвођача „Пољопривредник" 
Станари 

Члан 1. 

 Додјељују се средства Удружењу пољопри-
вредних произвођача „Пољопривредник" у Станарима, 
у износу од 2.000,00 KM, а на основу Захтјева, број: 
06/1-40-95/16, од 20.12.2016. године. 

Члан 2. 

 Средства ће бити исплаћена са потрошачке 
јединице 0138150, Одјељење за привреду, друштвене 
дјелатности и локални економски развој, економски код 
415 200, Финансирање удружења пољопривредника 
„Пољопривредник". 

Члан 3. 

 Средства ће бити исплаћена на жиро рачун 
Удружења пољопривредних произвођача „Пољопри-
вредник" у Станарима, број: 5553000023048232, код 
Нове банке а.д. Бања Лука. 

Члан 4. 

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

Члан 5. 

 Обавезује се Удружење пољопривредних прои-
звођача „Пољопривредник" у Станарима да оправда 
трошење додијељених средстава достављањем ваља-
них доказа (рачуна) на увид у Одјељење за финансије и 
буџет. 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

О б р а з л ож е њ е: 
 С обзиром на расположивост средстава, на 
позицији „Финансирање удружења пољопривредника 

„Пољопривредник", одлучено је као у диспозитиву. 

Достављено: 
- УПП Пољопривредник Станари, 
- Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и 
локални економски развој, 
- Одјељење за финансије и буџет 

Број: 02-40-95-1/16 
Станари, 23.12.2016. године. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                            Душан Панић 
40. 
 На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б) 
Закона о буџетском систему РС (''Службени гласник 
РС'', број: 121/12 и 52/14), члана 59. Закона о локалној 
самоуправи РС (''Службени гласник РС'', број: 97/16), 
члана 62. Статута општине Станари (''Службени 
гласник општине Станари'', број: 1/15 и 3/16), начелник 
општине, доноси: 

О Д Л У К У 
о додјели средстава за потребе Клуба добојских 

мажореткиња - секција Станари 

Члан 1. 

 Додјељују се средства Клубу добојских мажо-
реткиња - секција Станари, у износу од 850,00 KM, а на 
основу Захтјева, број: 06/1-63-7/16, од 09.12.2016. 
године. Члан 2. 

 Средства ће бити исплаћена са потрошачке 
јединице 0138150, Одјељење за привреду, друштвене 
дјелатности и локални економски развој, економски код 
415 210, Финансирање културно-умјетничких 
друштава и других организација у области културе.
 Члан 3. 

 Средства ће бити исплаћена на жиро рачун 
Клуба добојских мажореткиња - секција Станари, број: 
5550080054300420, код Нове банке а.д. Бања Лука. 

Члан 4. 

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

Члан 5. 

 Обавезује се Клуб добојских мажореткиња - 
секција Станари да оправда трошење додијељених 
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средстава достављањем ваљаних доказа (рачуна) на 
увид у Одјељење за финансије и буџет. 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

О б р а з л о ж е њ е: 

 С обзиром на расположивост средстава, на по-
зицији „Финансирање културно-умјетничких друштава 
и других организација у области културе", одлучено је 
као у диспозитиву.

Достављено: 
-  Клуб мажореткиња Станари, 
- Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и 
локални економски развој, 
-  Одјељење за финансије и буџет 

Број: 02-63-7-1/16 
Станари, 26.12.2016. године.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                            Душан Панић

41. 
 На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б) 
Закона о буџетском систему РС (''Службени гласник 
РС'', број: 121/12 и 52/14), члана 59. Закона о локалној 
самоуправи РС (''Службени гласник РС'', број: 97/16), 
члана 62. Статута општине Станари (''Службени 
гласник општине Станари'', број: 1/15 и 3/16), начелник 
општине, доноси: 

О Д Л У К У 
о додјели средстава за потребе Општинске борачке 

организације Станари 
Члан 1. 

 Додјељују се средства Општинској борачкој 
организацији у Станарима, у износу од 5.000,00 KM, а 
на основу Захтјева, број 06/1-56-66/16, од 20.12.2016. 
године. Члан 2. 

 Средства ће бити исплаћена са потрошачке 
јединице 0138150, Одјељење за привреду, друштвене 
дјелатности и локални економски развој, економски код 
415 210, Финансирање Општинске борачке организа-
ције. Члан 3. 

 Средства ће бити исплаћена на жиро рачун 
Општинске борачке организације Станари, број: 
5553000021587703,  код Нове банке а.д. Бања Лука. 

Члан 4. 

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

Члан 5. 

 Обавезује се Општинска борачка организација 
Станари да оправда трошење додијељених средстава 
достављањем ваљаних доказа (рачуна) на увид у 
Одјељење за финансије и буџет. 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

О б р а з л о ж е њ е: 

С обзиром на расположивост средстава, на позицији 
„Финансирање Општинске борачке организације у 
Станарима", одлучено је као у диспозитиву. 

Достављено: 
-   ОБО Станари, 
- Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и 
локални економски развој, 
-   Одјељење за финансије и буџет  

Број: 02-56-66-1/16 
Станари, 27.12.2016. године. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                             Душан Панић 
42. 
 На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б) 
Закона о буџетском систему РС (''Службени гласник 
РС'', број: 121/12 и 52/14), члана 59. Закона о локалној 
самоуправи РС (''Службени гласник РС'', број: 97/16), 
члана 62. Статута општине Станари (''Службени 
гласник општине Станари'', број: 1/15 и 3/16), начелник 
општине, доноси: 

О Д Л У К У 
о додјели буџетских средстава за потребе СПЦО 

Oсредак 

Члан 1. 
 Додјељују буџетска средства Српској право-
славној црквеној општини у Осретку, у износу од 
4.950,00 KM, а на основу Захтјева, број: 06-08-34/16, од 
16.12.2016. године. 

Члан 2. 

 Наведена средства биће извршена са потро-
шачке јединице 0138150, Одјељење за привреду, 
друштвене дјелатности и локални економски развој, са 
позиције 415 200, Текући грантови етичких и вјерских 
организација и националним мањинама. 

Члан 3. 

 Средства ће бити исплаћена на жиро рачун 
СПЦО Осредак, број: 5620058090219387, код НЛБ 
Развојне банке. 

Члан 5. 

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

Члан 4. 

 Обавезује се СПЦО Осредак да оправда тро-
шење додијељених средстава достављањем ваљаних 
доказа (рачуна) на увид у Одјељење за финансије и 
буџет. Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Достављено: 
-  СПЦО Осредак,  
- Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и 
локални економски развој, 
-  а/а. 

Број: 02-08-34-1/16 
Станари, 27.12.2016. године. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић 
 43. 
 На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б) 
Закона о буџетском систему РС (''Службени гласник 
РС'', број: 121/12 и 52/14), члана 59. Закона о локалној 
самоуправи РС (''Службени гласник РС'', број: 97/16), 
члана 62. Статута општине Станари (''Службени 
гласник општине Станари'', број: 1/15 и 3/16), начелник 
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општине, доноси: 
О Д Л У К У 

о додјели средстава за потребе Завичајног клуба 
„Младост" Брестово 

Члан 1. 

 Додјељују се средства Завичајном клубу 
„Младост" Брестово, у износу од 500,00 KM, а на 
основу Захтјева, број 06/1-40-1/17, од 13.01.2017. 
године. 

Члан 2. 

 Средства ће бити исплаћена са потрошачке 
јединице 0138150, Одјељење за привреду, друштвене 
дјелатности и локални економски развој, економски код 
415 210, Финансирање невладиних организација. 

Члан 3. 

 Средства ће бити исплаћена на жиро рачун 
Завичајног клуба „Младост"  Брестово ,  број: 
5620028120320089, код НЛБ Развојне банке. 

Члан 4. 

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

Члан 5. 

 Обавезује се Завичајни клуб „Младост" Бре-
стово да оправда трошење додијељених средстава, 
достављањем ваљаних доказа (рачуна) на увид у 
Одјељење за финансије и буџет. 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

О б р а з л о ж е њ е: 

 С обзиром на расположивост средстава, на 
позицији „Финансирање невладиних организација", 
одлучено је као у диспозитиву. 

Достављено: 
- ЗК „Младост" Брестово,  
- Одјељење за привреду, 
друштвене дјелатности и локални економски развој, 
- Одјељење за финансије и буџет 

Број: 02-40-1-1/17 
Станари, 13.01.2017. године. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић 
44. 
 На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б) 
Закона о буџетском систему РС (''Службени гласник 
РС'', број: 121/12 и 52/14), члана 59. Закона о локалној 
самоуправи РС (''Службени гласник РС'', број: 97/16), 
члана 62. Статута општине Станари (''Службени 
гласник општине Станари'', број: 1/15 и 3/16), начелник 
општине, доноси: 

О Д Л У К У 
о додјели средстава за регистрацију Удружења 

савеза бораца НОР-а Станари 

Члан 1. 

 Додјељују се средства за регистрацију Удру-
жења савеза бораца НОР-а Станари, у износу од 400,00 
KM, а на основу Захтјева, број: 06/1-40-2/17, од 
16.01.2017. године. 

Члан 2. 

 Средства ће бити исплаћена са потрошачке 
јединице 0138150, Одјељење за привреду, друштвене 
дјелатности и локални економски развој, економски код 
415 210, Финансирање невладиних организација.
 Члан 3. 

 Средства ће бити исплаћена на жиро рачун 
Удружења савеза бораца НОР-а Станари, број: 
5553000028707503, код Нове банке а.д. Бања Лука. 

Члан 4. 

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

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
О б р а з л о ж е њ е: 

 С обзиром на расположивост средстава, на 
позицији „Финансирање невладиних организација", 
одлучено је као у диспозитиву. 

 Достављено: 
-  НОР Станари,  
- Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и 
локални економски развој, 
-  Одјељење за финансије и буџет 

Број: 02-40-2-1/17 
Станари, 16.01.2017. године.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                             Душан Панић 
45. 
 На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б) 
Закона о буџетском систему РС (''Службени гласник 
РС'', број: 121/12 и 52/14), члана 59. Закона о локалној 
самоуправи РС (''Службени гласник РС'', број: 97/16), 
члана 62. Статута општине Станари (''Службени 
гласник општине Станари'', број 1/15 и 3/16), начелник 
општине, доноси:

О Д Л У К У 
о додјели средстава за потребе Општинске борачке 

организације Станари 

Члан 1. 

 Додјељују се средства Општинској борачкој 
организацији у Станарима у износу од 3.000,00 KM, а 
на основу Захтјева, број: 06/1-40-3/17, од 16.01.2017. 
године. 

Члан 2. 

 Средства ће бити исплаћена са потрошачке 
јединице 0138150, Одјељење за привреду, друштвене 
дјелатности и локални економски развој, економски 
код: 415 210, Финансирање Општинске борачке 
организације. 

Члан 3. 

 Средства ће бити исплаћена на жиро рачун 
Општинске борачке организације Станари, број: 
5553000021587703, код Нове банке а.д. Бања Лука.
 

Члан 4. 

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

БРОЈ:3, 03. Април 2017. године
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Члан 5. 

 Обавезује се Општинска борачка организација 
Станари да оправда трошење додијељених средстава 
достављањем ваљаних доказа (рачуна) на увид у Одје-
љење за финансије и буџет. 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
О б р а з л о ж е њ е: 

 С обзиром на расположивост средстава, на 
позицији „Финансирање Општинске борачке орга-
низације у Станарима", одлучено је као у диспозитиву. 

Достављено: 
-   ОБО Станари,  
- Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и 
локални економски развој, 
-   Одјељење за финансије и буџет 

Број: 02-40-3-1/17 
Станари, 17.01.2017. године. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                           Душан Панић 
46. 
 На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б) 
Закона о буџетском систему РС (''Службени гласник 
РС'', број: 121/12 и 52/14), члана 59. Закона о локалној 
самоуправи РС (''Службени гласник РС'', број: 97/16), 
члана 62. Статута општине Станари (''Службени 
гласник општине Станари'', број: 1/15 и 3/16), начелник 
општине, доноси: 

О Д Л У К У 
о додјели средстава за потребе Удружења логораша 

општине Станари 

Члан 1. 

 Додјељују се средства Удружењу логораша 
општине Станари у износу од 2.500,00 KM, а на основу 
Захтјева, број 06-56-64/16, од 15.12.2016. године. 

Члан 2. 

 Средства ће бити исплаћена са потрошачке 
јединице 0138150, Одјељење за привреду, друштвене 
дјелатности и локални економски развој, економски код 
415 200, Удружење логораша. 

Члан 3. 

 Средства ће бити исплаћена на жиро рачун 
Удружења логораша општине Станари ,  број: 
5553000026701349, код Нове банке а.д. Бања Лука. 

Члан 4. 

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

Члан 5. 

 Обавезује се Удружење логораша општине 
Станари да оправда трошење додијељених средстава, 
достављањем ваљаних доказа (рачуна) на увид у 
Одјељење за финансије и буџет. 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
О б р а з л о ж е њ е: 

 С обзиром на расположивост средстава, на 
позицији „Удружење логораша", одлучено је као у 
диспозитиву. 
 

Достављено: 
- Удружење логораша, 
- Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и 
локални економски развој, 
- Одјељење за финансије и буџет 

Број: 02-56-64-1/16 
Станари, 27.01.2017. године.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                            Душан Панић 
47. 
 На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б) 
Закона о буџетском систему РС (''Службени гласник 
РС'', број: 121/12 и 52/14), члана 59. Закона о локалној 
самоуправи РС (''Службени гласник РС'', број: 97/16), 
члана 62. Статута општине Станари (''Службени 
гласник општине Станари'', број: 1/15 и 3/16), начелник 
општине, доноси: 

О Д Л У К У 
о додјели средстава за потребе Удружења 

пољопривредних произвођача „Пољопривредник" 
Станари 

Члан 1. 

 Додјељују се средства Удружењу пољопри-
вредних произвођача „Пољопривредник", у Станарима, 
у износу од 5.000,00 KM, а на основу Захтјева, број: 06-
40-8/17, од 26.01.2017. године. 

Члан 2. 

 Средства ће бити исплаћена са потрошачке 
јединице 0138150, Одјељење за привреду, друштвене 
дјела-тности и локални економски развој, економски 
код 415 200, Остале организације и удружења грађана- 
невладине организације. 

Члан 3. 

 Средства ће бити исплаћена на жиро рачун 
Удружења пољопривредних произвођача „Пољо-
привредник" у Станарима, број: 5553000023048232, код 
Нове банке а.д. Бања Лука. 

Члан 4. 

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

Члан 5. 

 Обавезује се Удружење пољопривредних про-
извођача „Пољопривредник" у Станарима да оправда 
трошење додијељених средстава, достављањем ваља-
них доказа (рачуна) на увид у Одјељење за финансије и 
буџет. 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
О б р а з л о ж е њ е: 
 С обзиром на расположивост средстава, на по-
зицији „Остале организације и удружења грађана- 
невладине организације", одлучено је као у диспозити-
ву. 

 Достављено: 
- УПП Пољопривредник Станари, 
- Одјељење за привреду,  друштвене дјелатности и 
локални економски развој, 
- Одјељење за финансије и буџет 
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Број: 02-40-8-1/17 
Станари, 27.01.2017. године.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић 
48.  На основу члана 59. Закона о локалној само-
управи РС (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 
62. Статута општине Станари (''Службени гласник 
општине Станари'', број: 1/15 и 3/16), начелник 
општине, доноси: 

О Д Л У К У 
о додјели буџетских средстава за потребе Kaрате 

клуба ''СЛОГА-ХЕМОФАРМ'' Добој, секција 
Станари 

Члан 1. 

 Додјељују се буџетска средства Kaрате клубу 
„СЛОГА", секција Станари за одлазак на такмичење у 
првој такмичарској полусезони, у износу од 1.400,00 
КМ, а на основу Захтјева, број: 06-40-28/17, од 
24.02.2017. године. 

Члан 2. 

 Наведена средства биће извршена са потро-
шачке јединице 0138150, Одјељење за привреду, 
друштвене дјелатности и локални економски развој са 
позиције 415 200, Текући грантови спортским и 
омладинским организацијама и удружењима. 

Члан 3. 

 Средства ће бити исплаћена на жиро рачун 
Карате клуба „Слога" Добој, број: 562-005-00000346-
85, код НЛБ Развојне банке. 

Члан 4. 

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

Члан 5. 

 Обавезује се Карате клуб „Слога" Добој, се-
кција Станари да оправда трошење додијељених 
средстава достављањем ваљаних доказа (рачуна) на 
увид у Одјељење за финансије и буџет. 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 Достављено: 
- КК ''Слога'' Добој, секција Станари, 
- Одјељење за привреду,  друштвене дјелатности и 
локални економски развој, 
- а/а. 

Број: 02-40-28-1/17 
Датум: 27.02.2017. година

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                           Душан Панић 
49.  На основу члана 59. Закона о локалној само-
управи РС (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 
62. Статута општине Станари (''Службени гласник 
општине Станари'', број 1/15 и 3/16), начелник 
општине, доноси: 

О Д Л У К У 
о додјели буџетских средстава за потребе Taekwon 

do клуба „Рудар" Станари 

Члан 1. 

 Додјељују се буџетска средства Taekwon do 
клуб „Рудар" Станари за куповину спортске опреме за 

такмичење, у износу од 2.000,00 КМ, а на основу 
Захтјева, број: 06-40-22/17, од 14.02.2017. године. 

Члан 2. 

 Наведена средства биће извршена са потро-
шачке јединице 0138150 Одјељење за привреду, 
друштвене дјелатности и локални економски развој, са 
позиције 415 200, Текући грантови спортским и 
омладинским организацијама и удружењима. 

Члан 3. 

 Средства ће бити исплаћена на жиро рачун 
Taekwon do клуба „Рудар" Станари, број: 562-005-
81311020-74 код НЛБ Развојне банке.
 Члан 4. 

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

Члан 5. 

 Обавезује се Тaekwon do клуб „Рудар" Станари 
да оправда трошење додијељених средстава доста-
вљањем ваљаних доказа (рачуна) на увид у Одјељење за 
финансије и буџет. 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Достављено: 
- Taekwon do клуб „Рудар" Станари, 
- Одјељење за привреду,  друштвене дјелатности и 
локални економски развој, 
- а/а. 

Број: 02-40-22-1/17 
Датум: 27.02.2017. година 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                             Душан Панић
50. 
 На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б) 
Закона о буџетском систему РС (''Службени гласник 
РС'', број: 121/12 и 52/14), члана 59. Закона о локалној 
самоуправи РС (''Службени гласник РС'', број: 97/16), 
члана 62. Статута општине Станари (''Службени 
гласник општине Станари'', број: 1/15 и 3/16), начелник 
општине, доноси: 

О Д Л У К У 
о додјели средстава за потребе Клуба добојских 

мажореткиња - секција Станари 

Члан 1. 

 Додјељују се средства Клубу добојских мажо-
реткиња - секција Станари, у износу од 700,00 KM, а на 
основу Захтјева, број 06-40-40/17, од 13.03.2017. 
године. Члан 2. 

 Средства ће бити исплаћена са потрошачке 
јединице 0138150, Одјељење за привреду, друштвене 
дјелатности и локални економски развој, економски код 
415 210, Финансирање културно-умјетничких друшта-
ва и других организација у области културе. 

Члан 3. 

 Средства ће бити исплаћена на жиро рачун 
Клуба добојских мажореткиња - секција Станари, број: 
5550080054300420, код Нове банке а.д. Бања Лука. 

Члан 4. 

 О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење 
за финансије и буџет. 
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Члан 5.
  Обавезује се Клуб добојских мажореткиња - 
секција Станари да оправда трошење додијељених 
средстава, достављањем ваљаних доказа (рачуна) на 
увид у Одјељење за финансије и буџет. 

Члан 6.
  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
 О б р а з л о ж е њ е: 

 С обзиром на расположивост средстава, на 
позицији „Финансирање културно-умјетничких дру-
штава и других организација у области културе", 
одлучено је као у диспозитиву. 
 Достављено: 
- Клуб мажореткиња Станари,  
- Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и 
локални економски развој, 
- Одјељење за финансије и буџет 

Број: 02-40-40-1/17 
Станари, 14.03.2017. године.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић
51. 
 На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б) 
Закона о буџетском систему РС (''Службени гласник 
РС'', број: 121/12 и 52/14), члана 59. Закона о локалној 
самоуправи РС (''Службени гласник РС'', број: 97/16), 
члана 62. Статута општине Станари (''Службени 
гласник општине Станари'', број: 1/15 и 3/16), начелник 
општине, доноси: 

О Д Л У К У 
о додјели средстава за потребе Организације 
породица погинулих и заробљених бораца и 

несталих цивила општине Станари 

Члан 1. 

 Додјељују се средства Организацији породица 
погинулих и заробљених бораца и несталих цивила 
општине Станариу износу од 5.000,00 KM, а на основу 
Захтјева, број: 06-40-45/17, од 20.03.2017. године. 

Члан 2. 

 Средства ће бити исплаћена са потрошачке 
јединице 0138150, Одјељење за привреду, друштвене 
дјелатности и локални економски развој, економски код 
415 210, финансирање Организације породица поги-
нулих и заробљених бораца и несталих цивила општине 
Станари 

Члан 3. 

 Средства ће бити исплаћена на жиро рачун 
Организације породица погинулих и заробљених 
бораца и несталих цивила општине Станари, број: 
5553000019873810, код Нове банке а.д. Бања Лука. 

Члан 4. 

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

Члан 5. 

 Обавезује се Организација породица поги-
нулих и заробљених бораца и несталих цивила општине 
Станари да оправда трошење додијељених средстава 
достављањем ваљаних доказа (рачуна) на увид у 
Одјељење за финансије и буџет. 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
О б р а з л о ж е њ е: 

 С обзиром на расположивост средстава, на 
позицији „Финансирање Организације породица 
погинулих и заробљених бораца и несталих цивила 
општине Станари", одлучено је као у диспозитиву. 

Достављено: 
- именованом, 
- Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и 
локални економски развој, 
- Одјељење за финансије и буџет  

Број: 02-40-45-1/17 
Станари, 20.03.2017. године. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                            Душан Панић 
52. 
 На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б) 
Закона о буџетском систему РС (''Службени гласник 
РС'', број: 121/12 и 52/14), члана 59. Закона о локалној 
самоуправи РС (''Службени гласник РС'', број: 97/16), 
члана 62. Статута општине Станари (''Службени 
гласник општине Станари'', број: 1/15 и 3/16), начелник 
општине, доноси: 

О Д Л У К У 
о додјели средстава за потребе УГ Ветерани 

Републике Српске ОО Станари 

Члан 1. 

 Додјељују се средства Ветеранима Републике 
Српске, у износу од 2.500,00 KM, а на основу Захтјева, 
број: 06-40-46/17, од 20.03.2017. године.
 Члан 2. 

 Средства ће бити исплаћена са потрошачке 
јединице 0138150, Одјељење за привреду, друштвене 
дјелатности и локални економски развој, економски код 
415 210, Финансирање невладиних организација. 

Члан 3. 

 Средства ће бити исплаћена на жиро рачун 
Ветерани Републике Српске ОО Станари, број: 
5553000031592574, код Нове банке а.д. Бања Лука. 

Члан 4. 

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

Члан 5. 

 Обавезује се Ветерани Републике Српске ОО 
Станари да оправда трошење додијељених средстава, 
достављањем ваљаних доказа (рачуна) на увид у 
Одјељење за финансије и буџет. 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
О б р а з л о ж е њ е: 

 С обзиром на расположивост средстава, на 
позицији „Финансирање невладиних организација", 
одлучено је као у диспозитиву. 
 Достављено: 
- Ветерани РС , 
- Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и 
локални економски развој, 
- Одјељење за финансије и буџет 
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Број: 02-40-46-1/17 
Станари, 20.03.2017. године.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                           Душан Панић 
53. 
 На основу члана 59. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник Републике Српске", број: 
97/16), а у складу са Одлуком о извршењу буџета 
општине Станари за 2017. годину и чланом 62. Статута 
општине Станари („Службени гласник општине 
Станари", број: 1/15 и 3/16), начелник општине, доноси:
 

П Р А В И Л Н И К 
о измјени и допуни Правилника 

о додјели једнократне новчане помоћи за 
новорођену дјецу 

Члан 1. 

 У Правилнику о додјели једнократне новчане 
помоћи за новорођену дјецу („Службени гласник 
општине Станари", број: 3/16, од 25.05.2016. године, 
члан 2. се допуњује ставом пет, који гласи: 
 „У случајевима када мајка нема годину дана 
пријављено пребивалиште на подручју општине 
Станари, у моменту рођења дјетета, или подношења 
захтјева за остваривање права из става 1, 2, 3. и 4. овог 
члана, потребно је да отац дјетета има пријављено 
пребивалиште на територији општине Станари, у 
трајању најмање три године". 

Члан 2. 

 Овај Правилник ступа на снагу даном обја-
вљивања у „Службеном гласнику општине Станари". 

Број: 02-144-21/17  
Датум: 01.03.2017. године   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић

54. 
 На основу члана 18. став 1. Закона о локалној 
самоуправи Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске", број: 97/16), члана 35. Статута 
општине Станари („Службени гласник општине 
Станари", број: 1/15), и Одлуке о изради Стратегије 
расвоја општине Станари за период 2016-2021. годину 
(„Службени гласник општине Станари", број 5/15), 
начелник општине, доноси: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за израду Стратегије 

развоја општине Станари за период 2016-2021. 
годину 

Члан 1. 

Чланови Комисије су: 
1. Зоран Шкорић – координатор, 
2. Мирко Кајганић – члан, 
3. Данијела Гаврић – члан, 
4. Дијана Смиљанић Ђекић – члан, 
5. Денис Стевановић – члан, 
6. Јелена Јеринић – члан. 

Члан 2. 

 Задатак Комисије, из члана 1. овог Рјешења, је 
да: 

 - активно учествује у изради Стратегије развоја 
општине Станари, заједно са носиоцем израде, 
 - редовно извјештава Скупштину о току проце-
са израде Стратегије развоја, као и о токовима примјене 
мјера, из већ завршеног и усвојеног документа, 
 - организује јавну расправу о нацрту Стратегије 
развоја и обезбиједи партиципирање у изради Стра-
тегије развоја свих субјеката на општини, значајних за 
креирање и спровођење овог документа. 

Члан 3. 

 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Станари". 

Број: 02-30-3/17 
Датум: 03.03.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                              Душан Панић 

55. 

 На основу члана 154. став 5. Закона о службе-
нцима и намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16), Одбор за жалбе општине Станари, доноси: 

П О С Л О В Н И К 
о измјенама и допунама Пословника раду Одбора 

за жалбе општине Станари 

Члан 1. 

 У Пословнику о раду Одбора за жалбе општине 
Станари („Службени гласник општине Станари", број: 
2/16), у члану 2, став 2, ред задњи, иза ријечи: 
„ЖАЛБЕ", брише се ријеч: „ОПШТИНЕ". 

Члан 2. 

 Овај Пословник ступа на снагу осмог дана, од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Станари". 

Број: 020-2/17 : 
Датум: 24.03.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА 
                                                          Драженко Лукић

II АКТИ ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ

БРОЈ:3, 03. Април 2017. године
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Страна 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ:3, 03. Април 2017. године

О Д Л У К А 
о додјели средстава за потребе Удружења пољопривредних 
произвођача „Пољопривредник" Станари 

О Д Л У К А 
о додјели средстава за потребе Клуба добојских мажореткиња - секција Станари 

О Д Л У К А 
о додјели средстава за потребе Општинске борачке организације Станари 

О Д Л У К А 
о додјели буџетских средстава за потребе СПЦО Oсредак 

О Д Л У К А 
о додјели средстава за потребе Завичајног клуба „Младост" Брестово 

О Д Л У К А 
о додјели средстава за регистрацију Удружења савеза бораца НОР-а Станари 

О Д Л У К А 
о додјели средстава за потребе Општинске борачке организације Станари

О Д Л У К А 
о додјели средстава за потребе Удружења логораша општине Станари 

О Д Л У К А 
о додјели средстава за потребе Удружења 
пољопривредних произвођача „Пољопривредник" Станари 

О Д Л У К А 
о додјели буџетских средстава за потребе Kaрате клуба 
''СЛОГА-ХЕМОФАРМ'' Добој, секција Станари 

О Д Л У К А 
о додјели буџетских средстава за потребе Taekwon do клуба „Рудар" Станари 

О Д Л У К А
о додјели средстава за потребе Клуба добојских мажореткиња - секција Станари 

О Д Л У К А 
о додјели средстава за потребе Организације породица 
погинулих и заробљених бораца и несталих цивила општине Станари
О Д Л У К А 
о додјели средстава за потребе УГ Ветерани Републике Српске ОО Станари 

П Р А В И Л Н И К 
о измјени и допуни Правилника 
о додјели једнократне новчане помоћи за новорођену дјецу

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за израду Стратегије развоја општине 
Станари за период 2016-2021. годину 

П О С Л О В Н И К 
о измјенама и допунама Пословника раду Одбора за жалбе општине Станари 


