
142.
 
	 На	 основу	 члана	 37.	 Статута	 општине	 Станари	
(„Службени	гласник	општине	Станари“,	број:	5/17)	и	члана	
3,	 став	 5,	 а	 у	 вези	 са	 чланом	 14.	Одлуке	 о	 установљавању,	
критеријумима	и	поступку	додјеле	општинских	признања	и	
награда	(„Службени	гласник	општине	Станари“,	број:	5/15	и	
5/17),	Скупштина	општине	Станари,	на	 тематској	 сједници,	
одржаној	30.08.2017.	године,	доноси

О Д Л У К У
о наградама и признањима

Члан	1.

 У	 складу	 са	 одредбама	 чланова	 3.	 и	 14.	 Одлуке	
о	 установљавању,	 критеријумима	 и	 поступку	 додјеле	
општинских	 признања	 и	 награда,	 те	 закључка	 Комисије	 за	
награде	и	признања	општине	Станари,	поводом	9.	септембра	
–	Дана	општине,	додјељују	се	сљедећа	признања	и	награде:

I Повеља почасног грађанина општине Станари са 
златним грбом општине Станари

	 -	Милораду	Додику,	предсједнику	Републике	Српске,	
за	изузетан	допринос	у	оснивању-обнови	општине	Станари,	
њеној	успостави	и	подршци	у	развојним	пројектима,	а	изнад	
свега	 доприносу	 на	 очувању	 и	 развоју	 Републике	 Српске,	
очувању	идентитета	српског	народа	и	општем	напретку	свих	
грађана	Републике	Српске.

II Плакете општине Станари

	 -	 Александру	 Ристићу,	 директору	 ОШ	 „Десанка	
Максимовић“	Станари,
за	 постигнуте	 резултате	 у	 области	 организовања	 развоја	
просвјете	и	културе;
	 -	Анки	Ковачевић,	дугогодишњој	учитељици	у	ОШ,	
у	Остружњи	Доњој,
за	 несебичан	 и	 примјерен	 рад	 у	 одгоју,	 васпитању	 и	
образовању	ученика.

III Похвале са новчаном наградом од 500, 00 КМ

	 -	Сањи	Тришић	из	 Јелањске,	 за	 изузетне	приносе,	
постигнуте	 у	 области	 узгоја	 расаде	 поврћа	 и	 цвијећа	 и	
пластеничкe	производњe;
	 -	 Слободану	 Ђекићу	 из	 Рашковаца,	 за	 изузетне	
резултате,	постигнуте	у	области	перадарства;
	 -	 Митру	 Мишурићу	 из	 Јелањске,	 за	 изузетне	
резултате,	 постигнуте	 у	 области	 сточарства	 и	 производње	
млијека.

	 Студентима	и	ученицима,	за	постигнуте	резултате	у	

области	образовања	и	васпитања:
	 -	 Ивани	 Стевановић,	 студенту	 медицинског	
факултета,	 из	 Остружње	 Доње,	 за	 постигнуте	 изузетне	
резултате	у	студирању;
	 -	 Милици	 Петрушић	 из	 Станара,	 за	 постигнуте	
резултате	 у	 образовању,	 у	 ОШ	 „Десанка	 Максимовић“	
Станари	–	ученик	генерације.

IV Похвала са новчаном наградом од 300, 00 КМ

	 -	 породичном	 газдинству	 Срете	 Ристића	 из	
Остружње	Доње,	за	допринос	у	развоју	пољопривреде.
	 -	 Далибору	Ковачевићу	 из	Станара,	 за	 постигнуте	
резултате	у	спортским	такмичењима	у	текућој	години.

За истакнути хуманитарни рад:

	 -	 Ненаду	 Видовићу	 из	 Станара,	 вишеструком	
добровољном	даваоцу	крви,
	 -	Митру	Грујићу	из	Остружње	Доње,	вишеструком	
добровољном	даваоцу	крви.

V Похвала са новчаном наградом од 200,00 КМ

	 Младим	 спортистима	 и	 ученицима,	 за	 постигнуте	
резултате	 на	 међународним,	 регионалним	 и	 републичким	
такмичењима:

-	Иван	Јеринић	из	Станара,
-	Бојана	Продановић	из	Остружње	Доње,
-	Огњен	Бајић	из	Станара,
-	Дејан	Ђокић	из	Станара,
-	Слободан	Бјеличић	из	Остружње	Доње,
-	Игор	Пејчић	из	Станара.
-	Давид	Цвијановић	из	Станара,
-	Ана	Марија	Ковачевић	из	Станара,
-	Татјана	Зеленковић	из	Станара,
-	Дејан	Стевановић	из	Станара,
-	Саша	Слијепчевић	из	Јелањске,
-	Владо	Максимовић	из	Станара,
-	Стефан	Блатњак	из	Станара,
-	Миро	Зоран	из	Брестова,
-	Ђорђе	Чикојевић	из	Церовице.

Члан	2.

	 Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	 објављивања	 у	
„Службеном	гласнику	општине	Станари“.

Број:	01-020-103/17
Датум:	30.08.2017.	године	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																																										Остоја	Стевановић

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

СРПСКОГ НАРОДА

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

БРОЈ:8
СТАНАРИ

31. АВГУСТ 2017. 
ГОДИНЕ



II АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

143.

	 На	основу	члана	59.	Закона	о	локалној	самоуправи	
(„Службени	гласник	Републике	Српске“,	број:	97/16),	члана	
68.	Статута	општине	Станари	(„Службени	гласник	општине	
Станари“	број:	5/17),	начелник	oпштине,	доноси

О Д Л У К У
о именовању Одбора за организацију обиљежавања и 

прославе 9. септембра, Дана општине Станари

Члан	1.

	 Начелник	општине	именује	Одбор	за	организацију	
обиљежавања	 и	 прославе	 9.	 септембра,	 Дана	 општине	
Станари,	у	саставу:

1.	Панић	Душан,	начелник	oпштине,
2.	Стевановић	Остоја,	предсједник	Скупштине	општине,
3.	Стевановић	Денис,	замјеник	начелника	oпштине,
4.	 Шкорић	 Зоран,	 в.д.	 начелник	 Одјељења	 за	 привреду	 и	
финансије,
5.	Ћелић	Радојица,	в.д.	начелник	Одјељења	за	општу	управу,
6.	Кршић	Дарко,	в.д.	директор	ЈКП	„Екосфера“,
7.	 Богдановић	 Слађан,	 в.д.	 директор	 ЈУ	 Центар	 за	 културу	
општине	Станари,
8.	 Шљивић	 Борис,	 в.д.	 директор	 ЈУ	 Спортско-туристичка	
организација	општине	Станари,
9.	 Јотић	 Здравко,	 замјеник	 в.д.	 директора	 ЈУ	 Спортско-
туристичка	организација	општине	Станари,
10.	Ристић	Александар,	директор	ОШ	„Десанка	Максимовић“	
Станари,
11.	 Дијана	 Смиљанић	 Ђекић,	 в.д.	 секретар	 Скупштине	
општине,
12.	Јеринић	Горан,	посланик	у	Народној	скупштини	РС,
13.	Мирко	Кајганић,	спољни	сарадник.
Задатак	Одбора	је	да	организује	обиљежавање	и	прославу	9.	
септембра,	Дана	општине	Станари.

Члан	2.

	 Одбор	 ће	 донијети	 Програм	 обиљежавања	 и	
прославе	Дана	општине	Станари.

Члан	3.

	 Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 даном	 доношења,	 а	
објавиће	се	у	„Службеном	гласнику	општине	Станари“.

Број:	02-024-10/17
Датум:	07.08.2017.	године

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																																							Душан	Панић
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	 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	 68.	 Статута	
општине	Станари	 (‘’Службени	 гласник	 општине	Станари’’,	
број:	5/17),	начелник	општине,	доноси:

О Д Л У К У
о додјели средстава за потребе КПД „Лазарица“ Станари

Члан	1.

	 Додјељују	 се	 средства	 Српском	 културно-
просвјетном	 друштву	 „Лазарица“	 Станари	 у	 износу	 од	
2.000,00	KM,	а	на	основу	Захтјева,	број:	04-2/1-40-166/17,	од	
30.06.2017.	године.

Члан	2.

	 Средства	ће	бити	исплаћена	са	потрошачке	јединице	
0138150	 Одјељење	 за	 привреду,	 друштвене	 дјелатности	 и	
локални	 економски	 развој,	 економски	 код	 415	 210	 Текући	
грантови	непрофитним	субјектима	у	земљи.

Члан	3.

	 Средства	ће	бити	исплаћена	на	жиро-рачун	Српско	
културно-просвјетног	 друштва	 „Лазарица“	 Станари,	 број:	
5553000021318625,	код	Нове	банке	а.д.	Бања	Лука.

Члан	4.

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

Члан	5.

	 Обавезује	се	КПД	„Лазарица“	Станари	да	оправда	
трошење	 додијељених	 средстава	 достављањем	 ваљаних	
доказа	(рачуна)	на	увид	у	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	
Одсјек	за	финансије	и	буџет.

Члан	6.

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	даном	доношења.

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е:

С	обзиром	на	расположивост	средстава,	на	позицији	„Текући	
грантови	непрофитним	субјектима	у	земљи“,	одлучено	је	као	
у	диспозитиву.

Број:	04-2/1-40-166-1/16
Станари,	03.07.2017.	године

Достављено:
-	КПД	„Лазарица“	Станари,	
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	
-	а/а

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																																						Душан	Панић
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	 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	 68.	 Статута	
општине	Станари	 (‘’Службени	 гласник	 општине	Станари’’,	
број:	5/17),	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	Станари	у	износу	од	4.000,00	KM,	а	на	основу	
Захтјева,	број:	04-2/1-40-164/17,	од	28.06.2017.	године.

Члан	2.

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

Члан	3.

	 Средства	 ће	 бити	 исплаћена	 на	 жиро	 рачун	

Страна:	2 31.	август,	2017.	годинеСЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СТАНАРИ - БР. 8



Општинске	 борачке	 организације	 Станари,	 број:	
5553000021587703,	код	Нове	банке	а.д.	Бања	Лука.

Члан	4.

	 О	 извршењу	 ове	Одлуке	 задужује	 се	Одјељење	 за	
привреду	и	финансије,	Одсјек	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	 Станари“,	
одлучено	је	као	у	диспозитиву.

Број:	04-2/1-40-164-1/17
Станари,	03.07.2017.	године.

Достављено:
-	именованом,	
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	
-	а/а

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																																						Душан	Панић
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	 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	 68.	 Статута	
општине	Станари	 (‘’Службени	 гласник	 општине	Станари’’,	
број:	5/17),	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	
мажореткиња	-	секција	Станари	у	износу	од	2.000,00	KM,	а	на	
основу	Захтјева,	број	04-2/1-40-160/17,	од	22.06.2017.	године.

Члан	2.

	 Средства	ће	бити	исплаћена	са	потрошачке	јединице	
0138150	 Одјељење	 за	 привреду,	 друштвене	 дјелатности	 и	
локални	 економски	 развој,	 економски	 код	 415	 200	 Текући	
грантови	непрофитним	субјектима	у	земљи.

Члан	3.

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

Члан	4.

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

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	
„Текући	 грантови	 непрофитним	 субјектима	 у	 земљи“,	
одлучено	је	као	у	диспозитиву.

Број:	04-2/1-40-160-1/17
Станари,	03.07.2017.	године
Достављено:
-	Клуб	мажореткиња	Станари,	
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	
-	а/а

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																																						Душан	Панић
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	 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	 68.	 Статута	
општине	Станари	 (‘’Службени	 гласник	 општине	Станари’’,	
број	5/17),	начелник	општине,	доноси:

О Д Л У К У
о додјели средстава за потребе Спортско-риболовног 

друштва „Шкобаљ“ Станари

Члан	1.

	 Додјељују	 се	 средства	 Спортско-риболовнм	
друштву	„Шkобаљ“	Станари	у	износу	од	2.000,00	KM,	а	на	
основу	Захтјева	број	04-2/1-40-125/17,	од	23.05.2017.	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	
Спортско-риболовног	 друштва	 „Шкобаљ“	 Станари,	 број:	
5553000032227051,	код	Нове	банке	а.д.	Бања	Лука.

Члан	4.

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

Члан	5.

	 Обавезује	 се	 Спортско-риболовно	 друштво	
„Шкобаљ“	 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.

31.	август,	2017.	године Страна:	3		СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СТАНАРИ - БР.8



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.

Број:	04-2/1-40-125-1/17
Станари,	03.07.2017.	године.
Достављено:
-	СРД	„Шкобаљ“	Станари,	
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	
-	а/а

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																																					Душан	Панић

148.

	 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	 68.	 Статута	
општине	Станари	 (‘’Службени	 гласник	 општине	Станари’’,	
број	5/17),	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	
Станари	у	износу	од	3.000,00	KM,	а	на	основу	Захтјева	број	
04-2/1-40-175/17,	од	10.07.2017.	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	 погинулих	 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	
привреду	и	финансије,	Одсјек	за	финансије	и	буџет.

Члан	5.

	 Обавезује	 се	 Организација	 породица	 погинулих	
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.
Број:	04-2/1-40-175-1/17
Станари,	14.07.2017.	године

Достављено:
-	именованом,	
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије
-	а/а

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																																						Душан	Панић

149.

	 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	 68.	 Статута	
општине	Станари	 (‘’Службени	 гласник	 општине	Станари’’,	
број	5/17),	начелник	општине,	доноси:

О Д Л У К У
о додјели средстава за потребе КУД-а „Церовица“ 

Церовица

Члан	1.

	 Додјељују	 се	 средства	 Културно-умјетничком	
друштву	„Церовица“	Церовица	у	износу	од	700,00	KM,	а	на	
основу	Захтјева	број	04-2/1-40-177/17,	од	11.07.2017.	године.

Члан	2.

	 Средства	ће	бити	исплаћена	са	потрошачке	јединице	
0138150	 Одјељење	 за	 привреду,	 друштвене	 дјелатности	 и	
локални	 економски	 развој,	 економски	 код	 415	 210	 Текући	
грантови	непрофитним	субјектима	у	земљи.

Члан	3.

	 Средства	 ће	 бити	 исплаћена	 на	 жиро-рачун	
КУД-а	 „Церовица“	 Церовица,	 број:	 3383902265979241	 код	
Уницредит	банк	а.д.	Мостар.

Члан	4.

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

Члан	5.

	 Обавезује	се	КУД	„Церовица“	Церовица	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	„Текући	
грантови	непрофитним	субјектима	у	земљи“,	одлучено	је	као	
у	диспозитиву.

Број:	04-2/1-40-177-1/17
Станари,	14.07.2017.	године

Достављено:
-	КУД	„Церовица“	Церовица,	
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	
-	а/а

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																																						Душан	Панић

Страна:	4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СТАНАРИ - БР. 8 31.	август,	2017.	године



150.

	 На	основу	члана	43.	став	(2)	алинеја	а)	и	б)	Закона	о	
буџетском	систему	РС	(‘’Службени	гласник	РС’’,	број:	121/12	
и	 52/14)	 59.	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	РС	 (‘’Службени	
гласник	РС’’,	број	97/16),	члана	68.	Статута	општине	Станари	
(‘’Службени	гласник	општине	Станари’’,	број	5/17),	начелник	
општине,	доноси:

О Д Л У К У
о додјели средстава за потребе Црвеног крста Станари

Члан	1.

	 Додјељују	 средства	 Општинској	 организацији	
Црвеног	крста	у	Станарима,	у	износу	од	14.000,00	KM,	а	на	
основу	Захтјева	број	04-2/1-40-190/17,	од	21.07.2017.	године.

Члан	2.

	 Средства	ће	бити	исплаћена	са	потрошачке	јединице	
0138150	 Одјељење	 за	 привреду,	 друштвене	 дјелатности	 и	
локални	економски	развој,	економски	код	415	210	ОО	Црвени	
крст	Станари.

Члан	3.

	 Средства	 ће	 бити	 исплаћена	 на	 жиро	 рачун	 ОО	
Црвеног	 крста	 Станари,	 број:	 5675412700002570	 код	
Сбербанк	а.д.	Бања	Лука.

Члан	4.

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

Члан	5.

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

Члан	6.

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	даном	доношења.

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е:

	 С	обзиром	на	расположивост	средстава,	на	позицији	
„Финансирање	хуманитарних	организација	–	Црвени	крст	у	
Станарима“,	одлучено	је	као	у	диспозитиву.

Број:	04-2/1-40-190-1/17
Станари,	25.07.2017.	године

Достављено:
-	OOЦК	Станари,	
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	
-	а/а

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																																					Душан	Панић
151.
	 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	 68.	 Статута	
општине	Станари	 (‘’Службени	 гласник	 општине	Станари’’,	
број	5/17),	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	пољопривредних	

произвођача	 „Пољопривредник“	 у	 Станарима	 у	 износу	 од	
4.000,00	KM,	а	на	основу	Захтјева	број	04-2/1-40-189/17,	од	
24.07.2017.	године.

Члан	2.

	 Средства	ће	бити	исплаћена	са	потрошачке	јединице	
0138150	 Одјељење	 за	 привреду,	 друштвене	 дјелатности	 и	
локални	 економски	 развој,	 економски	 код	 415	 200	 Текући	
грантови	непрофитним	субјектима	у	земљи.

Члан	3.

	 Средства	 ће	 бити	 исплаћена	 на	 жиро	 рачун	
Удружењу	пољопривредних	произвођача	„Пољопривредник“	
у	 Станарима,	 број:	 5553000023048232	 код	 Нове	 банке	 а.д.	
Бања	Лука.

Члан	4.

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

Члан	5.

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

Члан	6.

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	даном	доношења.

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е:

	 С	обзиром	на	расположивост	средстава,	на	позицији	
„Текући	 грантови	 непрофитним	 субјектима	 у	 земљи“,	
одлучено	је	као	у	диспозитиву.

Број:	04-2/1-40-189-1/17
Станари,	25.07.2017.	године

Достављено:
-	УПП	„Пољопривредник“	Станари,	
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	
-	а/а

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																																					Душан	Панић

152.

	 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	 68.	 Статута	
општине	Станари	 (‘’Службени	 гласник	 општине	Станари’’,	
број	5/17),	начелник	општине,	доноси:

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

удружења „Срндаћ“ Станари

Члан	1.

	 Додјељују	се	средства	Ловачком	удружењу	„Срндаћ“	
Станари	у	износу	од	5.000,00	KM,	а	на	основу	Захтјева	број	
04-2/1-40-193/17,	од	27.07.2017.	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.

Страна:	5СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СТАНАРИ - БР.831.	август,	2017.	године



Члан	3.

	 Средства	ће	бити	исплаћена	на	жиро	рачун	Ловачког	
удружења	 „Срндаћ“	 Станари,	 број:	 5553000021635718,	 код	
Нове	банке	а.д.	Бања	Лука.

Члан	4.

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

Члан	5.

	 Обавезује	се	Ловачко	удружење	„Срндаћ“	Станари	
да	 оправда	 трошење	 додијељених	 средстава	 достављањем	
ваљаних	доказа	(рачуна)	на	увид	у	Одјељење	за	привреду	и	
финансије,	Одсјек	за	финансије	и	буџет.

Члан	6.

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	даном	доношења.

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.

Број:	04-2/1-40-193-1/17
Станари,	28.07.2017.	године.
Достављено:
-	ЛУ	„Срндаћ“	Станари,	
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	
-	а/а

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																																						Душан	Панић
153.

	 На	основу	члана	59.	Закона	о	локалној	самоуправи	
РС	(‘’Службени	гласник	РС’’,	број	97/16),	члана	68.	Статута	
општине	Станари	 (‘’Службени	 гласник	 општине	Станари’’,	
број	5/17),	начелник	општине,	доноси:

О Д Л У К У
о додјели буџетских средстава за потребе ТКД „СЛОГА“ 

Добој

Члан	1.

	 Додјељују	 се	 буџетска	 средства	 ТКД	 „СЛОГА“	
Добој	 за	 организовање	 манифестације	 „18.	 првенство	
Републике	 Српске“,	 у	 износу	 од	 2.000,00	 КМ,	 а	 на	 основу	
Захтјева	број	06/4-40-69/17,	од	05.04.2017.	године.

Члан	2.

	 Наведена	 средства	 биће	 извршена	 са	 потрошачке	
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	 клуба	
‘’Слога’’	Добој,	 број:	 555-30000-268-397-68	 код	Нове	 банке	
а.д.	Бања	Лука.

Члан	4.

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

Члан	5.

	 Обавезује	 се	 ТКД	 „Слога“	 Добој	 да	 оправда	

трошење	 додијељених	 средстава	 достављањем	 ваљаних	
доказа	(рачуна)	на	увид	у	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	
Одсјек	за	финансије	и	буџет.

Члан	6.

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	даном	доношења.

Број:	02-40-69-1/17
Станари,	28.07.2017.	године.

Достављено:
-	ТКД	„Слога“	Добој,	
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	
-	а/а.
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	 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	 68.	 Статута	
општине	Станари	 (‘’Службени	 гласник	 општине	Станари’’,	
број	5/17),	начелник	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	2.000,00	KM,	а	на	основу	Захтјева	број	
04-2/1-40-185/17,	од	18.07.2017.	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	
привреду	и	финансије,	Одсјек	за	финансије	и	буџет.

Члан	5.

	 Обавезује	 се	 Завичајни	 клуб	 „Младост“	 Брестово	
да	 оправда	 трошење	 додијељених	 средстава	 достављањем	
ваљаних	доказа	(рачуна)	на	увид	у	Одјељење	за	привреду	и	
финансије,	Одсјек	за	финансије	и	буџет.

Члан	6.

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	даном	доношења.

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.

Број:	04-2/1-40-185-1/17
Станари,	01.08.2017.	године.
Достављено:
-	ЗК	„Младост“	Брестово,	
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	
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-	а/а
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	 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	 68.	 Статута	
општине	Станари	 (‘’Службени	 гласник	 општине	Станари’’,	
број	5/17),	начелник	општине,	доноси:

О Д Л У К У
о додјели средстава за потребе Истраживачког центра 

„ИСКОН“ Бања Лука

Члан 1.

	 Додјељују	 се	 средства	 Истраживачком	 центру	
„ИСКОН“	Бања	Лука,	 у	 износу	 од	 500,00	KM,	 а	 на	 основу	
Захтјева	број	04/1-40-152/17,	од	16.06.2017.	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	
Истраживачком	 центру	 „ИСКОН“	 Бања	 Лука	 број:	
5672412700003593,	код	Сбербанка.

Члан	4.

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

Број:	02-40-152-1/17
Станари,	02.08.2017.	године.

Достављено:
-	Истраживачки	центар	„ИСКОН“,	
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије,
-	а/а
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О Г Л А С

	 Општина	Станари-Одјељење	за	просторно	уређење,	
стамбено-комуналне	послове	и	екологију,	на	основу	рјешења,	
број:	 05-2/1-372-1.1/17,	 од	 28.08.2017.	 године,	 извршио	 је	 у	
Регистру	 заједница	 етажних	 власника	 стамбених	 зграда,	 у	
регистарском	 листу	 број:	 03/17	 упис	 оснивања	 Заједнице	
етажних	 власника	 ЗЕВ,	 зграда	 2В	 Станари,	 са	 сљедећим	
подацима:
	 Дана	 23.08.2017.	 ЗЕВ	 Станари	 2В,	 коју	 заступа	
Лебурић	Милан	броји	свeга	4	оснивача;	уписана	је	у	регистар	
ЗЕВ-а	 код	 регистарског	 органа.	 Заједница	 је	 овлашћена	 да	

у	 правном	 промету	 са	 трећим	 лицима	 закључује	 уговоре	
и	 обавља	 друге	 послове	 правног	 промета	 у	 оквиру	 своје	
дјелатности,	 самостално	 и	 без	 ограничења.	 Дјелатност	
заједнице	је	управљање	зградом	за	рачун	етажних	власника	
–	 70320.	 Заједница	 одговара	 за	 своје	 обавезе	 цјелокупном	
својом	имовином.

Број:	05-2/1-372-1.2/17
Дана:	29.08.2017.	године

Самостални	стручни	сарадник	
за	комуналне	послове,

комуналне	накнаде	и	екологију	
мр	Данијела	Гаврић
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