
38.

	 На	основу	члана	43.	Закона	о	уређењу	простора	
и	 грађењу	 („Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	40/13,	106/15	и	3/16),	члана	37.	Статута	општине	
Станари	(„Службени	гласник	општине	Станари“,	број	
5/17),	 Скупштина	 општине	 Станари,	 на	 13.	 редовној	
сједници,	одржаној	18.04.2018.	године,	доноси

О Д Л У К У 
о именовању Савјета плана за праћење 

израде Регулационог плана Пословне зоне 
„Термоелектрана“ у Драгаловцима

Члан	1.

	 Овом	 Одлуком	 именује	 се	 Савјет	 плана	 за	
праћење	 израде	 Регулационог	 плана	 Пословне	 зоне	
„Термоелектрана“	у	Драгаловцима.

Члан	2.

У	Савјет	се	именују:

−	Горан	Јеринић	–	дипл.	инж.	руд,	из	реда	привредника,
−	Горан	Николић	–	дипл.	инж.	грађ,	ЕФТ,
−	 Александар	 Цвијановић	 –	 дипл.	 инж.	 арх,	 из	 реда	
стручњака,
−	 Дражен	 Ковачевић	 –	 дипл.	 инж.	 арх,	 из	 реда	
стручњака,
−	Дијана	Смиљанић	Ђекић	–	дипл.	прав,	из	Oпштинске	
управе.

Члан	3.	

	 Задатак	Савјета	је	да	у	сарадњи	са	Одјељењем	
за	просторно	уређење,	стамбено-комуналне	послове	и	
екологију	прати	израду	документа	просторног	уређења,	
заузима	стручне	ставове	о	питањима	општег,	привредног	
и	просторног	развоја	подручја	за	који	се	документација	
просторног	 уређења	 доноси,	 као	 и	 стручне	 ставове	
у	 погледу	 рационалности	 и	 квалитета	 предложених	
планских	 рјешења,	 усаглашености	 просторне	
документације	са	плановима	који	представљају	основу	
за	 њихову	 израду,	 као	 и	 усаглашености	 документа	
просторног	 уређења	 са	 одредбама	 Закона	 о	 уређењу	
простора	 и	 грађењу	 и	 другим	 прописима	 заснованим	
на	Закону.

Члан	4.

	 Чланови	Савјета	именују	се	на	период	док	се	
документ	просторног	уређења	не	донесе.

Члан	5.

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	осмог	(8)	дана,	од	
дана	 објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Станари“.

Број:	01-020-27/18	
Датум:	18.04.2018.	године	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																															Остоја	Стевановић,	с.р.

39.

	 На	основу	члана	39,	став	2,	тачка	5.	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	 13.	 редовној	
сједници,	одржаној	18.04.2018.	године,	доноси:

П Л А Н
капиталних улагања општине Станари за период 

2018-2020. година

I.	УВОД

	 У	усвојеном	буџету	општине	Станари	за	2018.	
годину	предвиђена	су	капитална	улагања	у	износу	од	
4.243.0000	 КМ	 и	 представљају	 почетак	 трогодишњег	
инвестиционог	 циклуса,	 а	 који	 је	 усклађен	 са	
Интегрисаном	 стратегијом	 развоја	 општине	 Станари	
у	 периоду	 2018-2027.	 година	 („Службени	 гласник	
општине	Станари“,	број:	1/18,	од	18.01.2018.	године)	и	
Акционим	планом	развоја	општине	Станари	за	период	
2017-2019.	година.
	 Овај	 План	 капиталних	 улагања	 у	 периоду	
2018-2020.	 година	 је	 инструмент	 инплементације	
Интегрисане	 стратегије	 развоја	 општине	 Станари	
за	 период	 2018-2027.	 година	 и	 обухвата	 реализацију	
укупно	19.490.000	КМ	инвестиција	у	циљу	остваривања	
секторских	и	стратешких	циљева.
	 У	овом	Плану	капиталних	улагања	акценат	је,	
прије	свега,	на	побољшању	и	изградњи	инфраструктуре,	
побољшању	 привредног	 амбијента,	 побољшању	
друштвеног	 станадарда	 и	 заштити	 и	 одржавању	
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животне	средине.
Пројекти	 који	 су	 уврштени	 подијељени	 су	 по	
приоритетима,	 како	 је	 дефинисано	 Интегрисаном	
стратегијом	развоја	општине	Станари	за	период	2018-
2027.	 година	 и	 Акционим	 планом	 развоја	 општине	
Станари	за	период	2017-2019.	година:
1.	Приоритет	1	–	Унапређење	просторног	планирања	и	
управљања	земљиштем,
2.	 Приоритет	 2	 –	 Подршка	 развоју	 привреди	 и	
директним	инвестицијама,
3.	Приоритет	3	–	Рурални	развој,
4.	 Приоритет	 4	 –	 Унапређење	 квалитета	 социјалне	 и	
здравствене	заштите,
5.	 Приоритет	 5	 –	 Изградња	 и	 ефикасно	 управљање	
инфраструктуром,
6.	Приоритет	6	–	Афирмација	спорта,
7.	 Приоритет	 7	 –	 Подизање	 капацитета	 и	 планирање	
развоја	туризма,
8.	Приоритет	8	–	Обједињавање	и	умрежавање	укупних	
ресурса	културних	субјеката,
9.	 Приоритет	 9	 –	 Подизање	 квалитета	 образовања	 и	

усаглашавање	са	потребама	локалне	заједнице,
10.	 Приоритет	 10	 -	 Подизање	 квалитета	 животне	
средине,
11.	Приоритет	11	–	Унапређење	рада	административне	
службе	и	јединице	локалне	самоуправе.
У	складу	са	важећим	контним	планом,	сваком	пројекту	
придружен	је	одговарајући	економски	код.

II. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ОПШТИНЕ СТАНАРИ ЗА ПЕРИОД 2018-2020. ГОДИНА

Р.бр. Економски 
код Пројекат

Динамика реализације Укупна вриједност 
инвестиције Начин финансирања

2018. 2019. 2020.
Улагање у имовину у власништву општине Станари 15.693.000

1. 511100
Изградња и опремање

административног центра општине 
Станари

300.000 1.400.000 1.300.000 3.000.000
Буџет 

општине

2. 511100
Изградња улице насеље Станари –

према цркви
200.000 50.000 - 250.000

Буџет 
општине

3. 511	100
Изградња кружног тока у центру 

Станара
200.000 100.000 - 300.000

Буџет 
општине

Екстерни 
извори

4. 511	100
Изградња и реконструција локалних
категорисаних путева (асфалтирање 

и модернизација)
385.000 1.000.000 1.000.000 2.385.000

Буџет 
општине

5. 511	100 Изградња јавне расвјете - 30.000 50.000 80.000
Буџет 

општине

6. 511	100
Изградња пјешачке стазе уз корито 

ријеке Остружње (МЗ Центар 
Станари)

- 80.000 70.000 150.000
Буџет 

општине

7. 511	100
Изградња инфраструктуре на 

локацији Пословне зоне 
„Термоелектрана“

400.000 600.000 600.000 1.600.000
Буџет 

општине
Екстерни 
извори*

8. 511	100

Изградња водовода (завршетак 
радова из 2017, пројекат примарне 

мреже, изградња водовода и 
канализације за подручје МЗ Центар 

Станари)

1.050.000 2.500.000 2.500.000 6.050.000
Буџет 

општине
Екстерни 

извори

9. 511	100 Изградња рециклажног дворишта 150.000 100.000 - 250.000
Буџет 

општине
Екстерни 

извори
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III.	РЕАЛИЗАЦИЈА	ПЛАНА	КАПИТАЛНИХ	
УЛАГАЊА

	 Реализација	 Плана	 капиталних	 улагања	
за	 период	 2018-2020.	 година	 одредиће	 се	 буџетом	
општине	 Станари	 по	 годинама	 финансирања	 и	
планираће	се	у	наредним	буџетским	годинама.	У	првој	
години	реализације	Плана	капиталних	улагања	(2018)	
средства	су	обезбијеђена	буџетом	општине	Станари	за	
2018.	годину	и	кроз	оперативни	буџет	за	2018.	годину	

ће	се	и	реализовати.
	 Планирање	средстава	за	другу	и	трећу	годину	
реализације	 Плана	 капиталних	 улагања	 одређено	 је	
планирањем	буџета	за	наредне	буџетске	године,	од	чега	
ће	и	зависити	проценат	реализације	Плана	капиталних	
улагања.
	 Финансирање	из	екстерних	извора	обезбјеђи-
ваће	се	у	складу	са	динамиком	реализације	пројеката	у	
којима	је	екстерно	финансирање	неопходно	и	могуће.

10. 511	100 Изградња спортске дворане 175.000 350.000 350.000 875.000
Буџет 

општине

11. 511	100 Изградња Парка „Радости“ 15.000 30.000 - 45.000
Буџет 

општине

12. 511	100 Изградња бициклистичке стазе - - 20.000 20.000
Буџет 

општине
-

13. 511	200
Реконструкција саобраћајница под 

асфалтном површином – ударне 
рупе

40.000 40.000 30.000 110.000
Буџет 

општине

14. 511	200
Реконструкција старе школе у 

Станарима у вишенамјенски простор 
за културне и друштвене догађаје

- 50.000 50.000 100.000
Буџет 

општине

15. 511	200
Адаптација објеката за рад 

канцеларија мјесних заједница
23.000 - - 23.000

Буџет 
општине

16. 511	200
Пројекат заштите од поплава –

регулација корита ријеке Остружње
80.000 50.000 50.000 180.000

Буџет 
општине

17. 511	700
Израда Регулационог плана 

„Центар“ Станари
30.000 - - 30.000

Буџет 
општине

18. 511	700
Израда Регулационог плана 

Пословна зона „Термоелектрана“
35.000 - - 35.000

Буџет 
општине

19. 511	700
Израда Регулационог плана 

Пословне зоне „Баре“ Јелањска
- - 50.000 50.000

Буџет 
општине

20. 511	700
Израда Локалног еколошког плана 

ЛЕАП
35.000 - - 35.000

Буџет 
општине

21. 511	100
Изградња надвожњака – пасареле: 

пут Р 474а – према новој згради 
општине

300.000 300.000 600.000
Буџет 

општине
Екстерни 

извори

22. 511 100
Изградња љетне позорнице код 

споменика
50.000 - 50.000

Буџет 
општине

23. 511	200 Уређење туристичких локација 100.000 - 100.000 Буџет Екстерни 
Градина Брестово, и пећина 

Церовица
општине извори

Улагање у имовину која није у власништу општине 3.437.000

24. 511	200 Изградња обданишта 135.000 100.000 - 235.000
Буџет 

општине

25. 415	200
Учешће у изградњи регионалног 

пута Р 474 (дионица кроз општину 
Станари)

450.000 600.000 600.000 1.650.000
Буџет 

општине
Екстерни 

извори

26. 415	200 Капитални грант ЈКП „Екосфера“ 200.000 150.000 100.000 450.000
Буџет 

општине

27. 415	200
Капитални грант ЈЗУ Дом здравља 

Станари
160.000 150.000 150.000 460.000

Буџет 
општине

28. 415	200
Капитални грант ЈУ ОШ „Десанка 

Максимовић“
122.000 120.000 120.000 362.000

Буџет 
општине

29. 415	200 Изградња Спомен-храма 100.000 100.000 80.000 280.000
Буџет 

општине
Финансијска подршка социјалним програмима 360.000

30. 416	100
Капиталне социјалне помоћи у 

области стамбеног збрињавања РВИ 
и породица погинулих бораца

60.000 90.000 90.000 240.000
Буџет 

општине

313. 416	100
Капиталне социјалне помоћи 

угроженим категоријама
40.000 40.000 40.000 120.000

Буџет 
општине

УКУПНА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА 19.490.000

НАПОМЕНА: Екстерни извори* - подразумијевају финансирање предложених пројеката на основу кредитног задужења, фондова ЕУ за подршку 
развојним пројектима и средствима институција РС за подршку развојним пројектима.

План капиталних улагања општине Станари за период 2018-2020. година подијељен је на финансирање пројеката који се односе на властиту
имовину, финансирање пројеката која се односе на имовину која није у власништву општине Станари, али је од изузетног значаја за развој 
општине и на финансијску подршку социјалним програмима.
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IV.	ЗАВРШНЕ	ОДРЕДБЕ

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

Број:	01-020-26/18	
Датум:	18.04.2018.	године	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																															Остоја	Стевановић,с.р

40.

	 На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	 локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
бр.	 97/16)	 и	 члана	 37.	 Статута	 општине	 Станари	
(„Службени	 гласник	 општине	 Станари“,	 број	 5/17),	
Скупштина	општине	Станари,	на	13.	редовној	сједници,	
одржаној	18.04.2018.	године,	доноси

П Р А В И Л Н И К
за додјелу једнократне новчане помоћи из буџета 

Општине, намијењене социјално угроженим 
грађанима

I.	ПОСТУПАК	ЗА	ОСТВАРИВАЊЕ	ПРАВА	НА	
ЈЕДНОКРАТНУ	НОВЧАНУ

ПОМОЋ

Члан	1.

	 (1)	 Овим	 Правилником	 утврђују	 се	 услови,	
начин	 и	 поступак	 за	 додјелу	 једнократне	 новчане	
помоћи	 или	 помоћи	 у	 натури	 социјално	 угроженим	
грађанима	 са	 пребивалиштем	 на	 подручју	 општине	
Станари,	 као	 и	 начин	 обезбјеђивања	 средстава	 за	
остваривање	тог	права.
	 (2)	 Једнократна	 новчана	 помоћ	 или	 помоћ	 у	
натури	 има	 за	 циљ	 ублажавање	 тешке	 материјалне	
ситуације	појединаца	или	породице	 који	 се	 изненада,	
тренутно,	 нађу	 у	 социјално	 незавидној	 ситуацији,	
који	нису	корисници	права	која	се	остварују	у	складу	
са	 Законом	 о	 социјалној	 заштити	 и	 који	 су	 доспјели	
у	 такво	 стање	 да	 не	 могу	 задовољити	 најосновније	
потребе.

Члан	2.

	 Једнократна	 новчана	 помоћ	 или	 помоћ	 у	
натури	додјељује	се	појединцима	и	породицама	који	се	
налазе	у	стању	тренутне	социјалне	угрожености	коју	не	
могу	самостално	да	превазиђу,	посебно	када	је	ријеч	о:
	 а)	 лијечењу	 тешко	 обољелог	 лица	 или	 члана	
уже	породице,	а	нарочито	када	 је	потребно	извршити	
операцију	виталних	органа	(срца,	бубрега,	очију,	слуха	
и	сл),
	 б)	 лијечењу	 или	 опоравку	 лица	 ометених	 у	
психофизичком	развоју,
	 в)	задовољавању	основних	животних	потреба,
	 г)	 отклањању	 посљедица	 елементарних	
непогода,	гдје	је	дошло	до	оштећења	стамбеног	објекта	
(поплава,	пожара,	земљотреса,	одрона	и	сл),
	 д)	помоћи	због	отпуста	из	социјалне	установе	
или	затвора	(престанак	смјештаја	и	сл),
	 ђ)	смрти	једног	или	више	чланова	породице	из	
породице	социјално	угрожених	категорија,
	 е)	 породицама	 којима	 је	 у	 изузетно	 тешким	
случајевима	 потребна	 набавка	 покућанства	 (шпорет,	
кревет	и	сл),
	 ж)	учешћу	у	трошковима	основних	комуналних	

услуга	(прикључак	воде	или	струје),
	 з)	 суфинансирању	 трошкова	 санације	
неусловног	стамбеног	објекта,
	 и)	 помоћи	 за	 школовање	 дјеце	 из	 социјално	
угрожених	породица	и
	 ј)	другим,	нарочито	оправданим	случајевима.

Члан	3.

	 Захтјев	за	додјелу	једнократне	новчане	помоћи	
подноси	 се	 на	 прописаном	 обрасцу	 (Образац	 1),	
који	 је	 саставни	 дио	 овог	 Правилника,	 на	 протоколу	
Општинске	управе	општине	Станари.

Уз	захтјев	се	прилаже	сљедећа	документација:

	 а)	фотокопија	личне	карте,
	 б)	фотокопија	текућег	рачуна,
	 в)	 доказ	 о	 броју	 чланова	 породичног	
домаћинства	(кућна	листа),
	 г)	увјерење/потврда	о	социјалној	угрожености,	
издата	од	представника	Савјета	мјесне
заједнице	(уколико	подносилац	захтјева	није	корисник	
права	по	основу	Закона	о
социјалној	заштити)	или	Одсјека	за	послове	социјалне,	
породичне	и	дјечије	заштите
Општинске	 управе	 општине	 Станари	 (уколико	 је	
подносилац	захтјева	корисник	права
по	основу	Закона	о	социјалној	заштити),
	 д)	 увјерење	 Завода	 за	 запошљавање	 о	
незапослености	за	све	пунољетне	чланове
домаћинства,
	 ђ)	 чек	 посљедње	 примљене	 пензије-
инвалиднине	 (ако	 је	 подносилац	 захтјева	 пензионер	
или	инвалид),
	 е)	 други	 докази	 којима	 подносилац	 захтјева	
доказује	 да	 се	 налази	 у	 стању	 изузетне	 социјалне	
потребе	 (увјерење	 о	 приходима	 и	 имовном	 стању,	
медицинска	 документација	 о	 болести	 или	 озљеди	 и	
друга	документација	битна	за	одлучивање	по	захтјеву).

Члан	4.

	 Захтјеве	 за	 додјелу	 једнократне	 новчане	
помоћи	разматра	Комисија	за	додјелу	новчане	помоћи	
(у	даљем	тексту:	Комисија).
	 Комисију	именује	начелник	општине.
	 Комисија	се	састоји	од	предсједника	и	четири	
члана.
	 Комисија	 процјењује	 све	 чињенице	 и	
околности	 битне	 за	 додјелу	 једнократне	 новчане	
помоћи	или	помоћи	у	натури,	и	то:	старосну	доб,	степен	
инвалидности,	 врсту	 обољења,	 услове	 становања,	
материјални	 статус,	 број	 чланова	 породичног	
домаћинства	и	сл.
	 На	 приједлог	 Комисије	 доноси	 се	 рјешење,	
примјеном	 одредаба	 закона	 којим	 се	 уређује	 општи	
управни	поступак.
	 На	 основу	 рјешења	 о	 оствареном	 праву	 на	
једнократну	 новчану	 помоћ	 или	 помоћ	 у	 натури,	
Општинска	 управа	 Станари	 –	 Одјељење	 за	 привреду	
и	финансије	врши	уплату	оствареног	износа	новчаних	
средстава	на	текући	рачун	корисника	права,	или	путем	
поште.
	 О	жалби	против	приједлога-рјешења	Комисије	
рјешава	начелник	општине.
	 Против	коначног	рјешења	начелника	општине	
може	се	покренути	управни	спор,	у	складу	са	законом.

Члан	5.

	 Због	 хитности	 у	 рјешавању,	 Комисија	 може	
предложити	 начелнику	 да	 се	 захтјев	 позитивно	
ријеши	и	без	потпуне	документације,	из	члана	3,	ако	је	

Страна:	4     24. април  2018. годинеСЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СТАНАРИ - БР. 3



општепозната	 социоекономска	 ситуација	 подносиоца	
захтјева	(на	приједлог	Савјета	мјесне	заједнице	и	сл),	
односно	ако	се	из	приложених	докумената	несумњиво	
види	оправданост	овакве	подршке.

Члан	6.

	 (1)	 Максималан	 износ	 једнократне	 новчане	
помоћи,	који	се	може	додијелити	подносиоцу	захтјева	
је	у	висини	до	двије	просјечне	нето	плате	остварене	у	
општини	Станари.
	 (2)	 Изузетно,	 начелник,	 због	 посебних	
околности,	 може	 на	 приједлог	 Одсјека	 за	 послове	
социјалне,	 породичне	 и	 дјечије	 заштите,	 одобрити	
једнократну	новчану	помоћ	у	већем	износу	од	износа	
утврђеног	ставом	1.	овог	члана,	с	тим	да	исти	не	може	
бити	већи	од	двоструког	износа	из	става	1.	овог	члана.
	 (3)	 Лица	 која	 остваре	 једнократну	 новчану	
помоћ	или	помоћ	у	натури	у	текућој	години,	не	могу	у	
тој	години	поново	остварити	такву	врсту	помоћи.
	 (4)	 Једнократна	 помоћ	 је	 лично	 право	 и	 не	
може	се	преносити	на	друга	лица.

Члан	7.

	 (1)	 Висина	 и	 број	 одобрене	 једнократне	
новчане	 помоћи	 зависи	 од	 расположивих	 средстава,	
планираних	 у	 буџету	 Oпштине	 за	 наведену	 намјену.	
Исплата	 ће	 се	 вршити	 са	 буџетске	 ставке	 416000	
„Помоћ	пензионерима	и	незапосленим	лицима	и	помоћ	
избјеглим	и	расељеним	лицима“.
	 (2)	 Исплата	 једнократне	 новчане	 помоћи,	 на	
основу	рјешења	о	оствареном	праву,	вршиће	се	путем	
текућег	рачуна	кориснику	права,	или	путем	поште.

II.	ПОСТУПАК	ЗА	ОСТВАРИВАЊЕ	ПРАВА	НА	
ХУМАНИТАРНИ	ПАКЕТ	ЗА

ПОВРАТНИКЕ,	ИЗБЈЕГЛА	И	РАСЕЉЕНА	ЛИЦА

Члан	8.

	 Овлашћује	 се	 начелник	 општине	 да,	 за	
додјелу	 хуманитарних	 пакета	 за	 повратнике,	 избјегла	
и	расељена	лица,	формира	посебну	комисију,	 која	ће,	
у	 складу	 са	 финансијским	 могућностима	 једном	 у	
току	 године	 расписати	 јавни	 позив	 и	 утврдити	 избор	
корисника	 (за	 додјелу	 једнократне	 новчане	 помоћи),	
ради	набавке	огревног	дрвета.

Члан	9.

	 Комисија	 се	 састоји	 од	 предсједника	 и	 два	
члана.
	 На	 приједлог	 комисије	 доноси	 се	 рјешење,	
примјеном	 одредаба	 закона	 којим	 се	 уређује	 општи	
управни	поступак.
	 На	 основу	 рјешења	 о	 оствареном	 праву	 на	
хуманитарни	 пакет,	 Општинска	 управа	 Станари	 –	
Одјељење	 за	 привреду	 и	 финансије	 врши	 уплату	
оствареног	износа	новчаних	средстава	на	текући	рачун	
корисника	права	или	путем	поште.
	 О	жалби	против	приједлога	-	рјешења	комисије	
рјешава	начелник	општине.
	 Против	коначног	рјешења	начелника	општине	
може	се	покренути	управни	спор,	у	складу	са	законом.

Члан	10.

	 Критеријуми	за	додјелу	хуманитарних	пакета	
за	 најугроженије	 породице	 из	 реда	 повратника,	
избјеглих	и	расељених	лица	су	сљедећи:
1.	избјеглички,	расељенички	или	повратнички	статус,
2.	пребивалиште	на	територији	општине	Станари,
3.	 докази	о	приходима	 (потврда	послодавца	о	 висини	

зараде	за	посљедњи	мјесец	исплате,	посљедњи	чек	од	
пензије	 или	 извод	 из	 банке,	 изјава	 да	 нема	 приходе,	
итд),
4.	увјерење	о	незапослености,
5.	медицинска	документација,
6.	 остала	 документација	 коју	 у	 јавном	 позиву	 одреди	
комисија

Члан	11.

	 Пријава	 се	 подноси	 на	 писарници	 општине	
Станари,	на	прописаном	обрасцу	(Образац	2).	Докази	
из	члана	9.	овог	Правилника	се	подносе	у	фотокопији,	
а	 оригинална	 документа	 се	 провјеравају	 од	 стране	
општине	приликом	пријема	захтјева.
Комисија	ће	разматрати	само	пријаве	које	су	у	складу	са	
јавним	позивом.	Неблаговремене	и	непотпуне	пријаве	
на	јавни	позив	неће	бити	разматране.

Члан	12.

	 Висина	средстава	која	се	одобрава	по	породици	
износи	до	једне	трећине	просјечне	нето	плате	остварене	
у	 општини	 Станари	 и	 уплаћиваће	 се	 на	 жиро-рачун	
подносиоца	захтјева	или	путем	поште.

Члан	13.	

	 Средства	за	провођење	ове	Одлуке	обезбијеђена	
су	 у	 буџету	 општине	 Станари,	 на	 позицији	 416000	
„Помоћ	пензионерима	и	незапосленим	лицима	и	помоћ	
избјеглим	и	расељеним	лицима“.

Члан	14.

	 Ступањем	на	снагу	овог	Правилника	престаје	
да	 важи	 Одлука	 о	 проширеним	 правима	 из	 области	
социјалне	 заштите,	 број	 01-022-43/16,	 од	 04.03.2016.	
године,	 објављена	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Станари“,	број	2/16	и	Правилник	за	додјелу	једнократне	
новчане	 помоћи	 социјално	 угроженим	 грађанима,	
број:	02-545-231/17,	од	03.07.2017.	године,	објављен	у	
„Службеном	гласнику	општине	Станари“	број	7/17.

Члан	15.

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

Број:	01-020-28/18
Датум:18.04.2018.	године	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																															Остоја	Стевановић,	с.р.
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Образац, бр. 1
___________________________________
Име и презиме
____________________________________
Адреса
____________________________________
Телефон

ОПШТИНА СТАНАРИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Комисија за додјелу једнократне новчане помоћи

ПРЕДМЕТ: Захтјев за једнократну новчану помоћ (ЈНП)

Молим вас да ми одобрите једнократну новчану помоћ, у сљедећу сврху:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Уз Захтјев за додјелу ЈНП прилажем сљедећу документацију:
• фотокопију личне карте,
• фотокопију текућег рачуна,
• доказ о броју чланова породичног домаћинства (кућна листа),
• увјерење/потврду о социјалној угрожености, издату од представника Савјета мјесне 

заједнице (уколико подносилац захтјева није корнсник права по основу Закона о 
социјалној заштити), или увјерење Одсјека за послове социјалне, породичне и 
дјечије заштите Општинске управе општине Станари (уколико је подносилац 
захтјева корисник права по основу Закона о социјалној заштити),

• увјерење Завода за запошљавање о незапослености за све пунољетне чланове 
домаћинства,

• чек посљедње примљене пензије-инвалиднине (ако је подносилац захтјева 
пензионер или инвалид,

• друге доказе којима подносилац захтјева доказује да се налази у стању изузетне 
социјалне угрожености (увјерење о приходима и имовном стању, медицинска 
документација о болести или озљеди и друга документација битна за одлучивање 
по захтјеву).

НАПОМЕНА: НЕПОТПУНИ ЗАХТЈЕВИ СЕ НЕЋЕ УЗЕТИ У РАЗМАТРАЊЕ!
Дана: Подносилац Захтјева:
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___________________ ________________________
Образац, бр. 2

___________________________________
Име и презиме
____________________________________
Адреса
____________________________________
Телефон

ОПШТИНА СТАНАРИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Комисија за додјелу хуманитарног пакета за повратнике, избјегла и расељена лица

ПРЕДМЕТ: Захтјев за додјелу хуманитарног пакета путем јавног позива

Молим вас да ми одобрите једнократну новчану помоћ, ради набавке огрева
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Уз Захтјев за додјелу ЈНП прилажем сљедећу документацију:

• увјерење/потврду којим се доказује избјеглички, расељенички или повратнички 
статус,

• фотокопију личне карте,
• фотокопију текућег рачуна,
• доказ о броју чланова породичног домаћинства (кућна листа),
• доказе о приходима (потврда послодавца о висини зараде за посљедњи мјесец 

исплате, посљедњи чек пензије или извод из банке, изјава да нема приходе, итд),
• увјерење Завода за запошљавање о незапослености за све пунољетне чланове 

домаћинства,
• медицинску документацију,
• друге доказе које у јавном позиву одреди комисија.

НАПОМЕНА: НЕПОТПУНИ ЗАХТЈЕВИ СЕ НЕЋЕ УЗЕТИ У РАЗМАТРАЊЕ!

Дана: Подносилац Захтјева:
___________________ ________________________
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На	 основу	 Закона	 о	 комуналним	 дјелатностима	
(„Службени	гласник	Републике	Српске“,	број:	124/11),	
Скупштина	општине	Станари,	на	13.	редовној	сједници,	
одржаној	18.04.2018.	године,	доноси

П Р О Г Р А М
заједничке комуналне потрошње за 2018. годину

	 Законом	 о	 комуналним	 дјелатностима	
(„Службени	гласник	Републике	Српске“,	број:	124/11)	
утврђене	 су	 комуналне	 дјелатности	 посебног	 јавног	
интереса	 и	 начин	 обезбјеђивања	 посебног	 јавног	
интереса,	 организација	 обављања	 комуналних	
дјелатности	и	начин	њиховог	финансирања.	Комуналне	
дјелатности	посебног	 јавног	интереса,	 овим	Законом,	
разврстане	су	у	двије	групе,	и	то:

1.	дјелатности	индивидуалне	комуналне	потрошње	и

2.	дјелатности	заједничке	комуналне	потрошње.

	 Послове	 комуналне	 дјелатности	 обављају	
комунална	 и	 друга	 предузећа,	 са	 обавезом	 да	 се	
задовоље	потребе	грађана-корисника	услуга.
	 Дјелатности	заједничке	комуналне	потрошње,	
утврђене	Законом	о	комуналним	дјелатностима	су:
а)	чишћење	јавних	површина	у	насељеним	мјестима,
б)	одржавање,	уређивање	и	опремање	јавних	зелених	и	
рекреационих	површина,
в)	 одржавање	 јавних	 саобраћајних	 површина	 у	
насељеним	мјестима,
г)	одвођење	атмосферских	падавина	и	других	вода	са	
јавних	површина,
д)	јавна	расвјета	у	насељеним	мјестима	и
ђ)	дјелатност	зоохигијене.

СРЕДСТВА	ЗА	ОБАВЉАЊЕ	КОМУНАЛНИХ	
ДЈЕЛАТНОСТИ

	 Средства	за	обављање	комуналних	дјелатности	
заједничке	 комуналне	 потрошње,	 обезбјеђују	 се	 у	
буџету	општине	од:

-	дијела	накнаде	за	дате	концесије,
-	дијела	накнада	за	коришћење	добара	општег	интереса,
-	дијела	пореза	од	пореза	на	непокретности,
-	комуналне	накнаде.

1.	ЧИШЋЕЊЕ	ЈАВНИХ	САОБРАЋАЈНИХ	
ПОВРШИНА	НА	ПОДРУЧЈУ	ОПШТИНЕ

	 Чишћење	 јавних	 површина	 на	 подручју	
општине	обухвата	извођење	сљедећих	радова:
	 1.1.Чишћење	улица,	тротоара,	тргова	и	осталих	
јавних	површина	од	снијега	и	леда	–	зимска	служба;
	 1.2.Чишћење	улица,	 тротоара,	 уличног	појаса	
и	других	јавних	површина	од	отпадака,	блата	и	наноса,	
кошење	 и	 одвоз	 покошене	 траве	 са	 уличног	 појаса,	
уклањање	угинулих	животиња	са	јавних	површина.
	 1.1.	Зимска	служба
	 1.1.1.	Радови	у	оквиру	зимске	службе	одвијају	
се	 у	 периоду	 од	 01.	 јануара	 до	 15.	 марта	 и	 од	 15.	
новембра	 до	 31.	 децембра	 2018.	 године,	 односно,	 у	
зависности	од	временских	услова.
	 У	 оквиру	 зимске	 службе	 ангажоваће	 се	
радна	 снага	 и	 механизација,	 а	 обављаће	 се	 сљедећи	
радови:	 уклањање	 снијега	 с	 коловоза	 на	 локалним	
путевима	 општине	 Станари,	 паркинга,	 тротоара,	
посипање	 залеђеног	 коловоза	 мјешавином	 агрегата	
са	 индустријском	 соли,	 према	 приоритетима.	 Цијена	
за	 уклањање	 снијега	 формира	 се	 на	 бази	 ефективног	
радног	 часа	 или	 по	 јединици	 мјере	 1м1	 ,	 1м2	 ;	 1км,	

а	 за	 посипање	 на	 бази	 1м3	 утрошеног	 абразивног	
материјала,	зависно	од	процедуре	јавних	набавки	којим	
се	дефинише.
	 Обавеза	извођача	радова	 зимске	 службе	 је	да	
изврши	 чишћење	 остатака	 абразивног	 материјала	 са	
улица,	тротоара,	након	завршетка	зимске	службе.
	 Цијена	радова	ће	бити	дефинисана	у	уговору,	
након	проведеног	поступка	јавних	набавки.

Буџетом	планирана	средства:	65.000,00	КМ.

	 1.2.Чишћење	улица,	тротоара	и	путног	појаса	
од	отпадака,	наноса	и	блата;	кошење	и	одвоз	покошене	
траве	са	путног	појаса	и	других	јавних	површина
	 	Чишћење	улица	од	отпадака	и	наноса	врши	се	
по	правилу	од	15.03.2018.	године	до	15.11.2018.	године,	
односно,	и	у	преостала	4	мјесеца	који	се	третирају	као	
период	 зимске	 службе,	 уколико	 су	 временски	 услови	
такви	 да	 нема	 потребе	 за	 обављањем	 радова	 зимске	
службе.	 Чишћење	 улица,	 тротоара	 и	 паркинга	 ће	 се	
вршити	 према	 одређеним	 приоритетима,	 а	 по	 налогу	
надлежног	Одјељења.
	 	 Прање	 асфалтних	 улица	 вршиће	 се	 по	
потреби	 у	 периоду	 чишћења	 улица,	 кад	 то	 одреди	
надлежно	Одјељење.
	 	 Ручно	 прикупљање	 комуналног	 отпада	 са	
уличног	појаса	и	улица	које	се	чисте,	вршиће	се	према	
динамици	чишћења	на	утврђеној	ефективној	површини.	
Динамика	чишћења	и	прикупљања	отпадака	утврдиће	
се	заједно	са	извођачем.	Обавеза	извођача	радова	је	и	
да	 по	 налогу	 стручног	 лица	 Одјељења	 за	 просторно	
уређење,стамбено-комуналне	 послове	 и	 екологију	
изврши	цјелокупно	чишћење	отпадака	са	свих	 јавних	
површина	на	подручју	општине	Станари,	као	и	послије	
елементарних	непогода.
	 	 Кошење,	 крчење,	 прикупљање	 комуналног	
отпада	 и	 одвоз	 покошене	 траве	 и	 шибља	 са	 уличног	
појаса	 улица	 и	 других	 јавних	 површина	 вршиће	 се	
према	указаној	потреби,	када	одреди	надлежни	орган.

Буџетом	планирана	средства:	5.000,00	КМ.

2.	ОДРЖАВАЊЕ	И	УРЕЂИВАЊЕ	ЈАВНИХ	
ЗЕЛЕНИХ	ПОВРШИНА

	 На	 зеленим	 површинама,	 у	 току	 године,	
изводиће	се	сљедећи	радови:
-	кошење,	крчење,	прикупљање	и	одвоз	покошене	траве	
и	шибља	на	регионалну	депонију	Добој,
-	набавка	контејнера,
-	санирање	дивљих	депонија,
-	прикупљање	и	одвоз	комуналог	отпада,
-	 сађење	 сезонског	 цвијећа,	 садница	 ружа,	 украсног	
шибља	 и	 зелене	 живе	 ограде	 на	 за	 то	 предвиђеним	
површинама,
-	орезивање	стабала	дрвећа,	орезивање	украсног	шибља	
и	живе	ограде,
-	окопавање,	прихрана	и	заштита	од	штеточина	стабала,	
украсног	 шибља,	 ружа	 и	 цвијећа,	 према	 указаној	
потреби,
-	 други,	 непредвиђени	 радови	 за	 које	 ће	 се	 указати	
потреба	за	реализацију	горе	наведеног.

Буџетом	планирана	средства:	29.000,00	КМ.

3.	ОДРЖАВАЊЕ	ЈАВНИХ	САОБРАЋАЈНИХ	
ПОВРШИНА	У	НАСЕЉЕНИМ

МЈЕСТИМА

	 У	 оквиру	 одржавања	 јавних	 саобраћајних	
површина	планира	се	обављање	сљедећих	радова:
3.1.	Одржавање	локалних	путева	–	стање	макадамских	
путева	на	подручју	општине	Станари	утврдиће	се	одмах	
послије	 зимског	 периода,	 те,	 по	 стварним	потребама,	
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сачинити	 и	 предузети	 одређене	 мјере	 санације	 истих	
насипањем	 одговарајућим	 материјалима,	 како	 би	 се	
исте	могле	адекватно	користити.

Буџетом	планирана	средства:	180.000,00	КМ.

	 3.2.	 Асфалтирање	 локалних	 путева	 -	 стање	
локалних	 путева	 на	 подручју	 општине	 Станари	
утврдиће	 се	 одмах	 послије	 зимског	 периода,	 те,	 по	
стварним	 потребама,	 сачинити	 планови	 и	 предузети	
одређене	мјере	 за	асфалтирање	истих,	по	проведеном	
поступку	јавних	набавки.

	 Буџетом	 планирана	 средства	 за	 асфалтирање	
локалних	путева:	385.000,00	КМ.

	 3.3.	 Реконструкција	 локалних	 путева	 под	
асфалтном	површином.

Буџетом	планирана	средства:	20.000,00	КМ.

	 3.4.	 Санација	 локалних	 путева	 страдалих	
усљед	клизишта.

Буџетом	планирана	средства:	27.000,00	КМ.

	 3.5.	Изградња	и	прибављање	осталих	објеката	
(реконструкција	 и	 одржавање	 спортско-рекреативних	
полигона)	–	изградња	спортске	сале.

Буџетом	планирана	средства:	175.000,	00	КМ.

	 3.6.	Изградња	спортско	–	рекреативних	терена	
и	паркова	(Пројекат	„Парк	радости“)

Буџетом	планирана	средства:	15.000,00	КМ.

	 3.7.	Изградња	дијела	регионалног	пута	Р	474	
(дионица	кроз	општину	Станаре)	

Буџетом	планирана	средства:	450.000,00	КМ.

	 3.8.	Изградња	Улице	„Булевар“	

Буџетом	планирана	средства:	200.000,00	КМ.

4.	ЈАВНА	РАСВЈЕТА	У	НАСЕЉЕНИМ	МЈЕСТИМА

	 4.1.	 Код	 јавне	 расвјете,	 планирано	 је	 текуће	
одржавање	расвјете.	Сви	радови	вршиће	се	по	налогу	
Одјељења	за	стамбено-комуналне	послове.

	 4.2.	Плаћање	утрошка	електричне	енергије	за	
рад	јавне	расвјете.

Буџетом	планирана	средства:	67.000,00	КМ.

5.	ОДВОЂЕЊЕ	АТМОСФЕРСКИХ	ПАДАВИНА	И	
ДРУГИХ	ВОДА	СА	ЈАВНИХ

ПОВРШИНА

	 5.1.	Чишћење	сливника	на	јавним	површинама	
вршиће	 се	 по	налогу	надлежног	Одјељења,	 а	 вршиће	
се	 и	 интервентни	 радови	 на	 санацији	 одводње	
површинских	 и	 отпадних	 вода	 на	 подручју	 општине,	
гдје	се	укаже	хитна	потреба	за	интервенцијом	(санација	
и	ископ	канала	на	подручју	општине).

	 5.2.	Санација	већих	канализационих	кварова	на	
канализационој	мрежи,	вршиће	се	по	указаној	потреби	
и	у	складу	са	буџетским	средствима.

	 5.3.	Уградња	 оштећених	 сливника	 и	 решетки	
на	подручју	општине	вршиће	се	по	потреби	и	налогу	

надлежног	Одјељења.

Буџетом	планирана	средства:	15.000,00	КМ.

6.	ДЈЕЛАТНОСТ	ЗООХИГИЈЕНЕ

	 Дјелатност	 зоохигијене	 обухвата	 хватање	
и	 збрињавање	 напуштених	 и	 угрожених	 животиња	
(кућних	љубимаца),	 превожење	и	 смјештај	 у	посебно	
изграђене	 објекте	 за	 те	 намјене	 (азил),	 исхрану	
и	 ветеринарску	 заштиту	 и	 сигурно	 уклањање	
животињских	 лешева	 са	 јавних	 површина	 и	 санацију	
терена.

Буџетом	планирана	средства:	7.000,00	КМ.

7.	ОДРЖАВАЊЕ	И	МОДЕРНИЗАЦИЈА	ОБЈЕКАТА	
ЗКП-а

	 1.	Набавка	и	уградња	поклопаца	за	шахтове,
	 2.	 Декорација	 накитом	 за	 новогодишње,	
божићне,	 ускршње	 и	 друге	 празнике,	 а	 декорациија	
заставицама	у	складу	са	важећим	Законом	о	празницима	
и	светковинама	РС	и	БиХ,
	 3.	 Набавка	 знакова	 обавјештења	 (забрањено	
бацање	смећа,	зелена	површина,	забрањено	паркирање	
и	сл),
	 4.	Разни	радови	који	нису	посебно	предвиђени	
овим	 Програмом,	 а	 за	 које	 ће	 се	 евентуално	 указати	
потреба	у	току	године,	изводиће	се	по	посебном	налогу,	
уз	претходно	обезбјеђење	финансијских	средстава.

Буџетом	планирана	средства:	30.000,00	КМ.

СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 
ЗКП-а ЗА 2018. ГОДИНУ

1.	ЧИШЋЕЊЕ	ЈАВНИХ	САОБРАЋАЈНИХ	
ПОВРШИНА	НА	ПОДРУЧЈУ	ОПШТИНЕ

	 -	Зимска	служба	Буџетом	планирана	средства:	
65.000,00	КМ
	 -	Чишћење	улица,	тротоара	и	путног	појаса	од	
отпадака,	 наноса	 и	 блата;	 кошење	 и	 одвоз	 покошене	
траве	са	путног	појаса	и	других	јавних	површина
Буџетом	планирана	средства:	5.000,00	КМ

2.	ОДРЖАВАЊЕ	И	УРЕЂИВАЊЕ	ЈАВНИХ	
ЗЕЛЕНИХ	ПОВРШИНА

Буџетом	планирана	средства:	29.000,00	КМ

	 3.	ОДРЖАВАЊЕ	 ЈАВНИХ	САОБРАЋАЈНИХ	
ПОВРШИНА	У	НАСЕЉЕНИМ	МЈЕСТИМА

	 -	 Одржавање	 локалних	 путева	 Буџетом	
планирана	средства:	180.000,00	КМ
	 -	 Асфалтирање	 локалних	 путева	 Буџетом	
планирана	средства:	385.000,00	КМ
	 -	 Реконструкција	 локалних	 путева	 под	
асфалтном	површином

Буџетом	планирана	средства:	20.000,00	КМ

	 -	 Изградња	 и	 прибављање	 осталих	 објеката	
(реконструкција	 и	 одржавање	 спортско-рекреативних	
полигона)-	 изградња	 спортске	 дворане	 Буџетом	
планирана	средства:	175.000,00	КМ
	 -	 Изградња	 спортско	 рекреативног	 терена	 и	
паркова	„Пројекат	Радост“

Буџетом	планирана	средства:	15.000,00	КМ
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	 -	 Изградња	 дијела	 регионалног	 пута	 Р	 474	
кроз	 општину	 Станари	 Буџетом	 планирана	 средства:	
450.000,00	КМ
	 -	 Изградња	 Улице	 „Булевар“	 Буџетом	
планирана	средства:	200.000,00	КМ

4.	ЈАВНА	РАСВЈЕТА	У	НАСЕЉЕНИМ	МЈЕСТИМА

	 -	Плаћање	утрошка	електричне	енергије	за	рад	
јавне	расвјете.

Буџетом	планирана	средства:	67.000,00	КМ

5.	ОДВОЂЕЊЕ	АТМОСФЕРСКИХ	ПАДАВИНА	И	
ДРУГИХ	ВОДА	СА	ЈАВНИХ	ПОВРШИНА

	 -	Чишење	сливника,
	 -	Санација	већих	канализационих	кварова,
	 -	Уградња	оштећених	сливника	и	решетки

Буџетом	планирана	средства:	15.000,00	КМ

6.	ДЈЕЛАТНОСТ	ЗООХИГИЈЕНЕ

Буџетом	планирана	средствa:	7.000,00	КМ

7.	ОДРЖАВАЊЕ	И	МОДЕРНИЗАЦИЈА	ОБЈЕКАТА	
ЗКП-а

Буџетом	планирана	средства:	30.000,00	КМ

	 Овај	Програм	ступа	на	снагу	даном	доношења,	
а	 биће	 објављен	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Станари“.
Број:	01-020-29/18
Датум:	18.04.2018.	године	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ:
																																														Остоја	Стевановић,	с.р.

42.

	 На	 основу	 члана	 39,	 став	 2,	 тачка	 21.	 Закона	
о	локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	Републике	
Српске“,	број	97/16)	и	члана	37,	став	2,	тачка	23.	Статута	
општине	 Станари	 („Службени	 гласник	 општине	
Станари“,	 број	 5/17),	 Скупштина	 општине	 Станари,	
на	13.	редовној	сједници,	одржаној	18.04.2018.	године	
доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу вршиоца дужности секретара 

Скупштине општине Станари

	 1.	 Дијана	 Смиљанић	 Ђекић	 разрјешава	 се	
вршиоца	 дужности	 секретара	 Скупштине	 општине	
Станари	са	18.04.2018.	године	због	окончања	поступка	
за	именовање	секретара	Скупштине	општине,	у	складу	
са	законом.

	 2.	 Ово	 Рјешење	 ступа	 на	 снагу	 дан	 након	
објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Станари“.

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е

	 Дијана	 Смиљанић	 Ђекић	 именована	 је	 за	
вршиоца	 дужности	 секретара	 Скупштине	 општине	
Станари	 на	 конститутивној	 сједници	 Скупштине	
општине	Станари,	одржаној	18.11.2016.	године.
Скупштина	 општине	 Станари	 донијела	 је	 Одлуку	 о	
расписивању	 Јавног	 конкурса	 за	 избор	 и	 именовање	
секретара	 СО	 Станари,	 број:	 01-020-154/17,	 од	
15.12.2017.	 године	 („Службени	 гласник	 општине	

Станари“,	број	11/17),	а	поступак	по	Јавном	конкурсу	
провела	је	Конкурсна	комисија	за	спровођење	поступка	
за	 избор	 и	 именовање	 секретара	 СО,	 именована	
Рјешењем	 Скупштине	 општине	 Станари,	 број:	 01-
020-155/17,	од	15.12.2017.	године	(„Службени	гласник	
општине	Станари“,	број	11/17	).
	 Кад	 је	поступак	по	Јавном	конкурсу	за	избор	
и	именовање	секретара	Скупштине	општине	 завршен	
створене	 су	 претпоставке	 за	 коначно	 именовање	
секретара	Скупштине	општине	и	разрјешење	вршиоца	
дужности.
	 Комисија	за	избор	и	именовање	је	на	сједници,	
одржаној	16.04.2018.	године,	на	основу	свега	наведеног	
утврдила	 приједлог	 Рјешења	 као	 у	 диспозитиву	 и	
предложила	Скупштини	општине	доношење	истог.
Скупштина	 општине	 је	 на	 сједници,	 одржаној	
18.04.2018.	године	донијела	Рјешење	као	у	диспозитиву.

УПУТСТВО	О	ПРАВНОМ	СРЕДСТВУ:

	 Против	овог	Рјешења	може	се	изјавити	жалба	
Одбору	за	жалбе	општине	Станари,	у	року	од	8	дана,	од	
дана	достављања	Рјешења.

Број:	01-020-37/18
Датум:	18.04.2018.	године	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ:
																																													Остоја	Стевановић,	с.р.

43.

	 На	 основу	 члана	 39,	 став	 2,	 тачка	 21.	 Закона	
о	локалној	самоуправи	(„Службени	гласник	Републике	
Српске“,	број	97/16),	члана	50.	Закона	о	службеницима	
и	 намјештеницима	 у	 органима	 јединице	 локалне	
самоуправе	 („Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број	 97/16),	 члана	 12.	 Закона	 о	 министарским,	
владиним	 и	 другим	 именовањима	 Републике	 Српске	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	 број	 41/03),	
члана	 37,	 став	 2,	 тачка	 23.	Статута	 општине	Станари	
(„Службени	 гласник	 општине	 Станари“,	 број	 5/17)	
и	 члана	 34.	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	 општине	
Станари	 („Службени	 гласник	 општине	Станари“	 број	
6/17),	 Скупштина	 општине	 Станари,	 на	 13.	 редовној	
сједници,	одржаној	18.04.2018.	године,	доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е

	 1.	 Дијана	 Смиљанић	 Ђекић,	 дипломирани	
правник,	именује	се	за	секретара	Скупштине	општине	
Станари,	са	19.04.2018.	године.

	 2.	Секретар	Скупштине	општине	именује	се	на	
вријеме	трајања	мандата	Скупштине	општине	која	га	је	
именовала.

	 3.	 Ово	 Рјешење	 ступа	 на	 снагу	 дан	 након	
објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Станари“.

О	б	р	а	з	л	о	ж	е	њ	е

	 На	 основу	 Одлуке	 о	 расписивању	 Јавног	
конкурса	за	избор	и	именовање	секретара	СО	Станари,	
број	01-020-154/17,	од	15.12.2017.	године	 („Службени	
гласник	 општине	 Станари“,	 број	 11/17)	 расписан	 је	
Јавни	 конкурс	 за	 избор	 и	 именовање	 секретара	 СО	
Станари,	број:	01-020-22/18,	од	28.02.2018.	године.
	 Јавни	конкурс	објављен	 је	 02.03.2018.	 године	
у	 „Гласу	Српске“	и	 06.03.2018.	 године	у	 „Службеном	
гласнику	РС“	(„Службени	гласник	Републике	Српске“	
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број	19/18).
	 Поступак	 по	 Јавном	 конкурсу	 провела	 је	
Конкурсна	комисија	за	спровођење	поступка	за	избор	
и	 именовање	 секретара	 СО,	 именована	 Рјешењем	
Скупштине	 општине	 Станари,	 број	 01-020-155/17,	
од	 15.12.2017.	 године	 („Службени	 гласник	 општине	
Станари“	број	11/17	).
	 Конкурсна	комисија	је	у	току	поступка,	након	
утврђивања	 да	 ли	 кандидати	 испуњавају	 опште	 и	
посебне	 услове,	 одржала	 интервју	 са	 кандидатима	 и	
утврдила	ранг-листу	кандидата.
	 На	 основу	 приједлога	 Конкурсне	 комисије	
за	 спровођење	 поступка	 за	 избор	 и	 именовање	
секретара	 Скупштине	 општине,	 Комисија	 за	 избор	 и	
именовање	Скупштине	општине	на	сједници,	одржаној	
16.04.2018.	 године,	 утврдила	 је	 приједлог	 Рјешења	
као	у	диспозитиву	и	предложила	Скупштини	општине	
Станари	да	се	за	секретара	именује	Дијана	Смиљанић	
Ђекић.
	 С	обзиром	на	изложено,	а	у	складу	са	чланом	
39,	 став	 2,	 тачка	 21.	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	 број	 97/16),	
чланом	50.	Закона	о	службеницима	и	намјештеницима	
у	органима	 јединице	локалне	самоуправе	 („Службени	
гласник	 Републике	 Српске“,	 број	 97/16),	 чланом	
12.	 Закона	 о	 министарским,	 владиним	 и	 другим	
именовањима	 Републике	 Српске	 („Службени	 гласник	
Републике	Српске“	број	41/03),	чланом	37,	став	2,	тачка	
23.	 Статута	 општине	 Станари	 („Службени	 гласник	
општине	Станари“	број	5/17)	и	чланом	34.	Пословника	о	
раду	Скупштине	општине	Станари	(„Службени	гласник	
општине	 Станари“,	 број	 6/17),	 Скупштина	 општине	
Станари	донијела	је	Рјешење	као	у	диспозитиву.

УПУТСТВО	О	ПРАВНОМ	СРЕДСТВУ:	

	 Против	овог	Рјешења	може	се	изјавити	жалба	
Одбору	за	жалбе	општине	Станари,	у	року	од	8	дана,	од	
дана	достављања	Рјешења.

Број:	01-020-38/18
Датум:18.04.2018.	године

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ:
																																													Остоја	Стевановић,	с.р.

44.

	 На	основу	члана	37.	Статута	општине	Станари	
(„Службени	 гласник	 општине	 Станари“,	 бр.	 5/17)	 и	
чланoвa	 152.	 и	 159.	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	
општине	 („Службени	 гласник	 општине	 Станари“,	 бр.	
6/17),	 а	 након	 разматрања	 Извјештаја	 о	 раду	 Јавног	
комуналног	 предузећа	 „Екосфера“	 д.о.о.	 Станари	
за	 2017.	 годину,	 Скупштина	 општине	 Станари,	 	 на	
13.	 редовној	 сједници,	 одржаној	 18.04.2018.	 године,	
доноси:	

З А К Љ У Ч А К 

	 1.Прихвата	 се	 Извјештај	 о	 раду	 Јавног	
комуналног	 предузећа	 „Екосфера“	 д.о.о.	 Станари	
за	 2017.	 годину	 и	 исти	 постаје	 саставни	 дио	 овог	
Закључка.
	 2.Овај	 Закључак	 ступа	 на	 снагу	 дан	 након	
објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Станари“.

Број:	01-020-32/18			 																									 	
Датум:	18.04.2018.	године				
           

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																															Остоја	Стевановић,	с.р.		

45.

	 На	основу	члана	37.	Статута	општине	Станари	
(„Службени	 гласник	 општине	 Станари“,	 бр.	 5/17)	 и	
чланoвa	 152.	 и	 159.	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	
општине	 („Службени	 гласник	 општине	 Станари“,	 бр.	
6/17),	 а	 након	 разматрања	 Извјештаја	 о	 реализацији	
Програма	 заједничке	 комуналне	 потрошње	 за	 2017.	
годину,	Скупштина	општине	Станари,	на	13.	редовној	
сједници,	одржаној	18.04.2018.	године,	доноси:	

З А К Љ У Ч А К 

	 1.Прихвата	 се	 Извјештај	 о	 реализацији	
Програма	 заједничке	 комуналне	 потрошње	 за	 2017.	
годину	и	исти	постаје	саставни	дио	овог	Закључка.
	 2.Овај	 Закључак	 ступа	 на	 снагу	 дан	 након	
објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Станари“.

Број:	01-020-31/18			 																									 	 	
Датум:	18.04.2018.	године	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ:
																																														Остоја	Стевановић,	с.р.
                      
 
46.

	 На	основу	члана	37.	Статута	општине	Станари	
(„Службени	 гласник	 општине	 Станари“,	 бр.	 5/17)	 и	
чланoвa	 152.	 и	 159.	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	
општине	 („Службени	 гласник	 општине	 Станари“,	 бр.	
6/17),	а	након	разматрања	Извјештаја	о	раду	начелника	
oпштине	 и	 Општинске	 управе	 Станари	 за	 2017.	
годину,	Скупштина	општине	Станари,		на	13.	редовној	
сједници,	одржаној	18.04.2018.	године,	доноси:	

З А К Љ У Ч А К 

	 1.Прихвата	 се	 Извјештај	 о	 раду	 начелника	
oпштине	и	Општинске	управе	Станари	за	2017.	годину	
и	исти	постаје	саставни	дио	овог	Закључка.
	 2.Овај	 Закључак	 ступа	 на	 снагу	 дан	 након	
објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Станари“.

Број:	01-020-30/18			 																									 	
Датум:	18.04.2018.	године			

																																							ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ						
	 	 	 				Остоја	Стевановић,	с.р.	

47.

	 На	основу	члана	37.	Статута	општине	Станари	
(„Службени	 гласник	 општине	 Станари“,	 бр.	 5/17)	 и	
чланoвa	 152.	 и	 159.	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	
општине	 („Службени	 гласник	 општине	 Станари“,	 бр.	
6/17),	а	након	разматрања	Извјештаја	о	пословању	Јавне	
здравствене	 установе	 Дом	 здравља	 Станари	 за	 2017.	
годину,	Скупштина	општине	Станари,		на	13.	редовној	
сједници,	одржаној	18.04.2018.	године,	доноси:	

З А К Љ У Ч А К 

	 1.Прихвата	 се	 Извјештај	 о	 пословању	 Јавне	
здравствене	 установе	 Дом	 здравља	 Станари	 за	 2017.	
годину	и	исти	постаје	саставни	дио	овог	Закључка.
	 2.Овај	 Закључак	 ступа	 на	 снагу	 дан	 након	
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објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Станари“.

Број:	01-020-33/18					 	 	 	
Датум:18.04.2018.	године
            

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ:
																																																Остоја	Стевановић,	с.р.		
                      

48.

	 На	основу	члана	37.	Статута	општине	Станари	
(„Службени	 гласник	 општине	 Станари“,	 бр.	 5/17)	 и	
чланoвa	 152.	 и	 159.	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	
општине	 („Службени	 гласник	 општине	 Станари“,	 бр.	
6/17),	 а	 након	 разматрања	 Извјештаја	 о	 раду	 Јавне	
установе	 Спортско-туристичка	 организација	 општине	
Станари	за	2017.	годину,	Скупштина	општине	Станари,	
на	13.	редовној	сједници,	одржаној	18.04.2018.	године,	
доноси:	

З А К Љ У Ч А К 

	 1.Прихвата	се	Извјештај	о	раду	Јавне	установе	
Спортско-туристичка	 организација	 општине	 Станари	
за	 2017.	 годину	 и	 исти	 постаје	 саставни	 дио	 овог	
Закључка.
	 2.Овај	 Закључак	 ступа	 на	 снагу	 дан	 након	
објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Станари“.

Број:	01-020-34/18			 																									 	
Датум:	18.04.2018.	године				

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ:
					 	 																	Остоја	Стевановић,	с.р.

49.

	 На	основу	члана	37.	Статута	општине	Станари	
(„Службени	 гласник	 општине	 Станари“,	 бр.	 5/17)	 и	
чланoвa	 152.	 и	 159.	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	
општине	 („Службени	 гласник	 општине	 Станари“,	 бр.	
6/17),	 а	 након	 разматрања	 Извјештаја	 о	 раду	 Јавне	
установе	Центар	за	културу	општине	Станари	за	2018.	
годину,	Скупштина	општине	Станари,		на	13.	редовној	
сједници,	одржаној	18.04.2018.	године,	доноси:	

З А К Љ У Ч А К 

	 1.Прихвата	се	Извјештај	о	раду	Јавне	установе	
Центар	за	културу	општине	Станари	за	2017.	годину	и	
исти	постаје	саставни	дио	овог	Закључка.
	 2.Овај	 Закључак	 ступа	 на	 снагу	 дан	 након	
објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Станари“.

Број:	01-020-35/18			 																									
Датум:	18.04.2018.	године		

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ:
			 	 	 		Остоја	Стевановић,	с.р.	
                    
        
 

                      
       
                    

50.

	 На	основу	члана	37.	Статута	општине	Станари	
(„Службени	 гласник	 општине	 Станари“,	 бр.	 5/17)	 и	
чланoвa	 152.	 и	 159.	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	
општине	 („Службени	 гласник	 општине	 Станари“,	 бр.	
6/17),	а	након	разматрања	Извјештаја	о	раду	Општинске	
организације	Црвеног	 крста	Станари	 за	 2017.	 годину,	
Скупштина	 општине	 Станари,	 	 на	 13.	 редовној	
сједници,	одржаној	18.04.2018.	године,	доноси:	

З А К Љ У Ч А К 

	 1.Прихвата	 се	 Извјештај	 о	 раду	 Општинске	
организације	Црвеног	крста	Станари	за	2017.	годину	и	
исти	постаје	саставни	дио	овог	Закључка.
	 2.Овај	 Закључак	 ступа	 на	 снагу	 дан	 након	
објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Станари“.

Број:	01-020-36/18			 																									 	
Датум:	18.04.2018.	године	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ:
								 	 																	Остоја	Стевановић,	с.р.
      

II АКТИ НАЧЕЛНИКА

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)	 и	 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	
1.600,00	KM,	а	на	основу	Захтјева,	број:	04-2/1-415-64/18,	од	
13.04.2018.	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	Српског	
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	
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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:	04-2/1-415-64-1/18
Станари,	17.04.2018.	године

Достављено:

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

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)	 и	 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 пензионера 

општине Станари

Члан	1.

	 Додјељују	 се	 средства	 Удружењу	 пензионера	 у	
Станарима	 у	 износу	 од	 1.500,00	KM,	 а	 на	 основу	 Захтјева,	
број	04-2/1-415-45/18,	од	14.03.2018.	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	Удружења	
пензионера	 општине	Станари,	 број:	 5553000026803490,	 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	 пензионера	 општине	
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.

Број:	04-2/1-415-45-1/18
Станари,	21.03.2018.	године

Достављено:
-Удружење	пензионера,
-Одјељење	за	финансије	и	буџет	 	 	
-а/а

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																																					Душан	Панић
53.
	 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)	 и	 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	2.500,00	KM,	а	на	основу	
Захтјева,	број	04-2/1-415-57/18,	од	02.04.2018.	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	
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	
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	 Општинске	 борачке	 организације	 Станари,	
одлучено	је	као	у	диспозитиву.

Број:	04-2/1-415-57-1/18
Станари,	13.04.2018.	године

Достављено:

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

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																																						Душан	Панић
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54.
 
	 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)	 и	 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	2.500,00	KM,	а	на	основу	
Захтјева,	број:	04-2/1-415-22/18,	од	07.02.2018.	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	
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	
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	 Општинске	 борачке	 организације	 Станари,	
одлучено	је	као	у	диспозитиву.

Број:	04-2/1-415-22-1/18
Станари,	27.02.2018.	године

Достављено:

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

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																																						Душан	Панић

55.

	 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)	 и	 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 дијализираних, 

трансплантираних и хроничних бубрежних болесника 
регије Добој

Члан	1.

	 Додјељују	 се	 средства	 Удружењу	 дијали-зираних,	
трансплантираних	и	хроничних	бубрежних	болесника	регије	
Добој	за	организовање	трибине	за	Свјетски	дан	бубрега	2018,	
у	износу	од	500,00	KM,	а	на	основу	Захтјева	број	04-2/1-415-
33/18,	од	22.02.2018.	године.

Члан	2.

	 Средства	 ће	 бити	 исплаћена	 са	 потрошачке	
јединице	0138120	Начелник	општине,	економски	код	415	210	
Финансирање	невладиних	организација.

Члан	3.

	 Средства	 ће	 бити	 исплаћена	 на	 жиро-рачун	
Удружења	 дијализираних,	 трансплантираних	 и	 хроничних	
бубрежних	болесника	регије	Добој,	број:	5620058071395761,	
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	 Удружење	 дијализираних,	
трансплантираних	 и	 хроничних	 бубрежних	 болесника	 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:	04-2/1-415-33/18
Станари,	01.03.2018.	године

Достављено:

-УДИТХББРД	 	 	 			 	 	
-Одјељење	за	привреду	и	финансије,			 	
-а/а

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																																						Душан	Панић

56.

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

О Д Л У К У
о додјели средстава за Еко-оазу „Подградина“ Укриница

Члан	1.

	 Додјељују	 се	 средства	 Удружењу	 Еко-оаза	
„Подградине“	из	Укринице	за	обнову	постојећих,	а	дотрајалих	
садржаја	у	износу	од	400,00	KM,	а	на	основу	Захтјева,	број:	
04-2/1-515-51/18,	од	26.03.2018.	године.

Члан	2.

	 Средства	 ће	 бити	 исплаћена	 са	 потрошачке	
јединице	0138120	Начелник	општине,	економски	код	415	200	
финансирање	невладиних	организација.

Члан	3.

	 Средства	 ће	 бити	 уплаћена	 на	 жиро-рачун	 Еко-
оазе	„Подградине“,	број:	554-011-00011396-32	код	Павловић	
банке.

Члан	4.

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

Члан	5.

	 Обавезује	 се	 Еко-оаза	 „Подградине“	 Укриница	
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:	04-2/1-515-51-1/18
Станари,	16.04.2018.	године

Достављено:

-а/а,	 	 	 	 	 	 																																					
-Одјељење	за	привреду	и	финансије,	 	
-Начелник	општине

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																																							Душан	Панић
57.

	 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)	 и	 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	1.250,00	KM,	а	на	основу	Захтјева,	број	
04-2/1-415-54/18,	од	30.03.2018.	године.

Члан	2.

	 Средства	 ће	 бити	 исплаћена	 са	 потрошачке	 једи-

нице	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:	04-2/1-415-54-1/18
Станари,	13.04.2018.	године

Достављено:

-ЗК	„Младост“	Брестово,	 	 	
-Одјељење	за	привреду	и	финансије,			
-а/а

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																																							Душан	Панић

58.

		 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)	 и	 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	2.000,00	KM,	а	на	
основу	Захтјева	број	04-2/1-415-43/18,	од	14.03.2018.	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.
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Члан	3.

	 Средства	 ће	 бити	 исплаћена	 на	 жиро-рачун	
КУД-а	 „Церовица“	 Церовица,	 број:	 3383902265979241,	 код	
Уникредит	банке	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	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:	04-2/1-415-43-1/18
Станари,	02.04.2017.	године

Достављено:

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

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																																							Душан	Панић

59.

		 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)	 и	 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	1.000,00	KM,	а	на	
основу	Захтјева	број	04-2/1-415-35/18,	од	01.03.2018.	године.

Члан	2.

	 Средства	ће	бити	исплаћена	са	потрошачке	јединице	
0138120	Начелник	општине,	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	
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:	04-2/1-415-35-1/18
Станари,	02.04.2018.	године

Достављено:

-Клуб	мажореткиња	Станари,	 	 	
-Одјељење	за	привреду	и	финансије,		
-а/а

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																																						Душан	Панић

60.

		 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)	 и	 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	600,00	KM,	а	на	
основу	Захтјева	број	04-2/1-415-30/18,	од	20.02.2018.	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	
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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:	04-2/1-415-30-1/18
Станари,	27.02.2018.	године

Достављено:

-Клуб	мажореткиња	Станари,	 	 	
-Одјељење	за	привреду	и	финансије,		
-а/а

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																																						Душан	Панић

61.
		 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)	 и	 члана	 68.	 Статута	
општине	Станари	 (‘’Службени	 гласник	 општине	Станари’’,	
број	5/17),	начелник	општине,	доноси:

О Д Л У К У
о додјели средстава Удружењу савеза бораца НОР-а 

Станари

Члан	1.

	 Додјељују	 се	 средства	 Удружењу	 савеза	 бораца	
НОР-а	Станари	у	износу	од	500,00	KM,	а	на	основу	Захтјева,	
број	04-2/1-415-59/18,	од	04.04.2018.	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	
привреду	и	финансије,	Одсјек	за	финансије	и	буџет.

Члан	5.

	 Обавезује	 се	 Удружење	 савеза	 бораца	 НОР-а	
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:	04-2/1-415-59-1/18
Станари,	17.04.2018.	године

Достављено:
-НОР	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)	 и	 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 Културног друштва 

„Оркестар хармоника“ Станари

Члан	1.

	 Додјељују	се	средства	за	потребе	Културног	друштва	
„Оркестар	хармоника“	Станари	у	износу	од	1.500,00	KM,	а	на	
основу	Захтјева	број	04-2/1-415-46/18,	од	19.03.2018.	године.

Члан	2.

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

Члан	3.

	 Средства	 ће	 бити	 исплаћена	 на	 текући	 рачун	
Културног	 друштва	 „Оркестар	 хармоника“	 Станари,		
5520001779684477,	Адико	банка.

Члан	4.

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

Члан	5.

	 Обавезује	 се	 Културно	 друштво	 „Оркестар	
хармоника“	 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.

Број:	04-2/1-415-46-1/18
Станари,	21.03.2018.	године

Достављено:
-КД	„Оркестар	хармоника“	Станари,	 	 	
-Одјељење	за	привреду	и	финансије,			
-а/а

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																																							Душан	Панић
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63.

		 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)	 и	 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		
2.000,00	KM,	а	на	основу	Захтјева,	број	04-2/1-415-24/18,	од	
09.02.2018.	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	
Удружења	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:	04-2/1-415-24-1/18
Станари,	27.02.2018.	године

Достављено:

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

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																																						Душан	Панић

64.

		 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)	 и	 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 Спортског 

друштва ‘’РУДАР’’ Станари

Члан	1.

	 Додјељују	се	буџетска	средства	Спортском	друштву	
‘’РУДАР’’	Станари	за	почетак	прољећног	дијела	такмичења	
у	ПФЛ	Добој	у	износу	од	6.000,00	КМ,	а	на	основу	Захтјева,	
број	04-2/1-415-41/18,	од	09.03.2018.	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	Спортског	
друштва	 ‘’РУДАР’’	 Станари,	 број:	 5553000008479608,	 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	Спортско	друштво	‘’РУДАР’’	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.

Број:	04-2/1-415-41-1/18
Станари,	13.04.2018.	године

Достављено:
-СД	‘’РУДАР’’	Станари,		 	 	 	
-Одјељење	за	привреду	и	финансије,	 	 	
-а/а.
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65. 
		 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)	 и	 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 ФК „Шњеготина“

Члан	1.

	 Додјељују	се	средства	ФК	„Шњеготина“	за	обнову	
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спортске	опреме	за	сениорску	екипу	у	износу	од	1.637,00	KM,	
а	на	основу	Захтјева,	број	02-421-9/18,	од	22.03.2018.	године.

Члан	2.

	 Средства	 ће	 бити	 исплаћена	 са	 потрошачке	
јединице	0138120	Начелник	општине,	економски	код	415	210	
Финансирање	невладиних	организација.

Члан	3.

	 Средствима	ће	бити	плаћен	предрачун	„Спорт	хаус“	
Теслић,	 исплаћена	 на	 жиро-рачун	 број:	 5553000037488816,	
код	Нове	банке,	а	разлику	у	износу	363,00	КМ	на	жиро-рачун	
ФК	 „Шњеготина“	 број	 5620990001434445,	 код	 Развојне	
банке.

Члан	4.

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

Члан	5.

	 Обавезује	се	ФК	„Шњеготина“	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:	02-421-9-1/18
Станари,	16.04.2018.	године

Достављено:

-ФК	Шњеготина	 	 	 	 	 	
-Одјељење	за	привреду	и	финансије,	 	
-а/а
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66.

На	основу	члана	2,	 став	2.	 Закона	о	 заштити	становништва	
од	заразних	болести	(„Службени	гласник	Републике	Српске“,	
број	 10/4),	 чланова	 43.	 и	 72.	 Закона	 о	 локалној	 самоуправи	
(„Службени	гласник	Републике	Српске“,	број:	101/04,	118/05	
и	98/13)	и	члана	68.	Статута	општине	Станари	 (“Службени	
гласник	 општине	 Станари“,	 број	 5/17),	 начелник	 општине	
Станари,	доноси:

Н  А  Р  Е  Д  Б  У
о спровођењу прољећне фазе систематске дератизације 

на  подручју општине Станари у 2018. години

Члан	1.

	 У	 циљу	 спречавања	 појаве	 ширења	 заразних	
болести	 људи	 и	 домаћих	 животиња	 које	 преносе	 глодари	
уводи	 се	 обавезна	 систематска	 дератизација	 на	 подручју	
општине	Станари.

Члан	2.

Општа	систематска	дератизација	ће	се	спровести	у	периоду	
од	02.04.	до	16.04.2018.	године.

Члан	3.

	 Обавезну	 систематску	 дератизацију	 спровешће	
извођач	 дератизације	 с	 којим	 начелник	 општине	 потпише	
уговор	о	пружању	услуга,	по	препоруци	Комисије	за	набавке,	

а	 по	 претходно	 прибављеним	 понудама	 за	 најповољнијег	
извођача.

Члан	4.

	 Извођач	 дератизације	 дужан	 је	 на	 вријеме	
обавијестити	грађане	и	остале	субјекте	обвезнике	ове	мјере	
о	 времену	 и	 начину	 спровођења	 дератизације	 и	 издати	
упутства	о	општим	и	посебним	мјерама	опреза	и	сигурности	
за	 заштиту	 грађана	 и	 радника	 извођача	 дератизације,	 као	 и	
домаћих	 животиња.	 Упутства	 требају	 садржавати,	 такође,	
одредбе	о	оспособљавању	терена	за	обављање	дератизације,	
а	нарочито	отклањање	смећа	и	осталог	отпада.

Члан	5.

	 Прољећна	систематска	дератизација	обухватиће:
	 1.зграде	 локалне	 управе,	 јавне	 и	 спортске	 објекте	
којима	газдује	општина	Станари	(зграде	Општинске	управе,	
ватрогасци,	стадион,	зграда	“Рудничког	ресторана“),
	 2.предшколске,	школске	и	вјерске	установе,
	 3.јавне	 зелене	 површине,	 гробља,	 канализационе	
шахтове	и	дивље	депоније	на	сеоском	подручју,
	 4.социјалне	и	здравствене	установе,
	 5.обале	ријека,
	 6.заједничке	 просторије	 стамбених	 зграда	
колективног	становања,
	 7.трговинске,	 угоститељске	 и	 занатске	 радње,	
производне	 погоне,	 складишта	 хране	 и	 пољопривредних	
производа,	млинове,	клаонице	и	друге	пословне	објекте.

Члан	6.

	 Трошкови	 извођења	 систематске	 дератизације	 из	
претходног	члана	Наредбе,	став	1,	тачке	1,	2,	3,	4	и	5.	падају	
на	терет	издвојених	средстава	у	буџету	општине	Станари.
		 Трошкови	 дератизације	 заједничких	 просторија	
стамбених	 зграда	 падају	 на	 терет	 заједнице	 која	 управља	
зградом	(Заједница	етажних	власника).
	 Трошкови	 дератизације	 објекта	 из	 члана	 5,	 тачке	
7.	 Наредбе	 падају	 на	 терет	 власника,	 односно	 корисника	
објекта,	субјекта	који	управљају	и	одржавају	исте,	а	који	су	
обавезни	 спровести	 дератизацију	 у	 периоду	 наведеном	 у	
члану	2.	Наредбе	са	неком	од	референтних	установа	које	су	
овлаштене	 за	 обављање	послова	ДДД,	 са	 којом	ће	 се	прије	
почетка	извођења	дератизације	склопити	уговор	о	пружању	
услуга.

Члан	7.

	 Надзор	 над	 спровођењем	 дератизације	 обављаће	
комунална	полиција	општине	Станари.	Комунална	полиција	
има	задатак	да	прати	свакодневно	ток	извођења	дератизације	
и	да	забрани	даље	извођење	исте,	ако	се	извођач	не	придржава	
одредби	уговора.

Члан	8.

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

Број:	02-365-1/18	 	 	 	 	 										
Датум:	15.03.2018.	године																																																																						
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