
113.

	 На	 основу	 чланa	 39.	 Закона	 о	 локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	97/16	и	36/19),	члана	37.	Статута	општине	Станари	
(„Службени	 гласник	 општине	Станари“,	 број:	 5/17)	 и	
члана	5.	Правилника	о	критериjима	за	стицање	статуса	
буџетског	 корисника	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске,	 број:	 116/13),	 Скупштина	 општине	 Станари,	
на	24.	редовној	сједници,	одржаној	15.10.2019.	године,	
доноси

О Д Л У К У
о увођењу Јавне установе Центар за културу 
Станари у систем трезора општине Станари

Члан	1.

	 Уводи	 се	 Јавна	 установа	 Центар	 за	 културу	
Станари	 у	 јединствени	 систем	 трезора	 општине	
Станари.

Члан	2.

	 Активности	 на	 увођењу	 система	 трезорског	
пословања	у	Јавну	установу	Центар	за	културу	Станари	
одвијаће	се	у	периоду	01.11.2019.	године	до	31.12.2019.	
године.

Члан	3.

	 За	 реализацију	 ове	 Одлуке	 задужује	 се	
Одјељење	за	привреду	и	финансије,	Одсјек	за	финансије	
и	буџет.

Члан	4.

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

Број:	01-020-79/19
Датум:15.10.2019.	год.	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																															Остоја	Стевановић,	с.р

114.

	 На	 основу	 чланa	 39.	 Закона	 о	 локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	97/16	и	36/19),	члана	37.	Статута	општине	Станари	
(„Службени	 гласник	 општине	Станари“,	 број:	 5/17)	 и	

члана	5.	Правилника	о	критериjима	за	стицање	статуса	
буџетског	 корисника	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске,	 број:	 116/13),	 Скупштина	 општине	 Станари,	
на	24.	редовној	сједници,	одржаној	15.10.2019.	године,	
доноси

О Д Л У К У
о увођењу Јавне установе Спортско-туристичкa 
организацијa општине Станари у систем трезора 

општине Станари

Члан	1.

Уводи	 се	 Јавна	 установа	 Спортско-туристичка	
организација	 општине	 Станари	 у	 јединствени	 систем	
трезора	општине	Станари.

Члан	2.

Активности	на	увођењу	система	трезорског	пословања	
у	 Јавну	 установу	 Спортско-туристичка	 организација	
општине	 Станари	 одвијаће	 се	 у	 периоду	 01.11.2019.	
године	до	31.12.2019.	године.

Члан	3.

За	 реализацију	 ове	 Одлуке	 задужује	 се	 Одјељење	 за	
привреду	и	финансије,	Одсјек	за	финансије	и	буџет.

Члан	4.

Ова	 Одлука	 ступа	 на	 снагу	 осмог	 дана,	 од	 дана	
објављивања	 у	 „Службеном	 гласнику	 општине	
Станари“.
Број:	01-020-68/19
Датум:	15.10.2019.	год.	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																																Остоја	Стевановић,	с.р.

115.

	 На	 основу	 чланa	 39.	 Закона	 о	 локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	97/16	и	36/19),	члана	37.	Статута	општине	Станари	
(„Службени	 гласник	 општине	Станари“,	 број:	 5/17)	 и	
члана	 152.	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	 општине	
Станари	 („Службени	 гласник	општине	Станари,	 број:	
5/17),	 Скупштина	 општине	 Станари,	 на	 24.	 редовној	

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

СРПСКОГ НАРОДА

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

БРОЈ:6
СТАНАРИ

17. ОКТОБАР 2019. 
ГОДИНЕ

ГОДИНА: V
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сједници,	одржаној	15.10.2019.	године,	доноси

О Д Л У К У
о преносу права власништва над основним 

средствима

Члан	1.

	 Преноси	 се	 право	 власништва	 над	 основним	
средствима	 општине	 Станари	 на	 ЈКП	 „Екосферу“	
Станари	 без	 накнаде,	 а	 све	 према	 табели	 основног	
средства.

Члан	2.

	 За	реализацију	ове	Одлуке	задужује	се	општина	
Станари	–	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	Одсјек	
за	 финансије	 и	 буџет	 и	 ЈКП	 „Екосфера“	 Станари,	 за	
економско-финансијске	послове.

Члан	3.

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

Број:	01-020-69/19
Датум:	15.10.2019.	год.	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																															Остоја	Стевановић,	с.р.

116.

	 На	 основу	 чланa	 39.	 Закона	 о	 локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	97/16	и	36/19),	члана	37.	Статута	општине	Станари	
(„Службени	 гласник	 општине	Станари“,	 број:	 5/17)	 и	
члана	 152.	 Пословника	 о	 раду	 Скупштине	 општине	
Станари	 („Службени	 гласник	општине	Станари,	 број:	
5/17),	 Скупштина	 општине	 Станари,	 на	 24.	 редовној	
сједници,	одржаној	15.10.2019.	године,	доноси

О Д Л У К У
о преносу права власништва над основним 

средствима

Члан	1.

	 Преноси	 се	 право	 власништва	 над	 основним	
средствима	 општине	 Станари	 на	 ЈЗУ	 Дом	 здравља	
Станари	 без	 накнаде,	 а	 све	 према	 табели	 основног	
средства.

Члан	2.

	 За	реализацију	ове	Одлуке	задужује	се	општина	
Станари	–	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	Одсјек	

за	финансије	и	буџет	и	 ЈЗУ	Дом	здравља	Станари,	 за	
економско-финансијске	послове.

Члан	3.

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

Број:	01-020-70/19	
Датум:	15.10.2019.	год.	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																															Остоја	Стевановић,	с.р.

117.

	 На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	 локалној	
самоуправи	(„Службени	гласник	РС“,	бр.	97/16	и	36/19)	
и	 члана	 37.	 Статута	 општине	 Станари	 („Службени	
гласник	 општине	 Станари“,	 број:	 5/17),	 Скупштина	
општине	Станари,	на	24.	редовној	сједници,	одржаној	
15.10.2019.	године,	доноси

О Д Л У К У
о промјени намјене земљишта

I

	 У	 складу	 са	 Планом	 капиталних	 улагања	
општине	 Станари	 за	 период	 2019-2023.	 („Службени	
гласник	 општине	 Станари“,	 број:	 3/19)	 врши	 се	
промјена	намјене	сљедећих	парцела:
	 -	 к.ч.	 број	 416:	 „Куповњача“,	 њива	 5.	 класе,	
у	површини	од	1005	м2	и	к.ч.	број	417:	„Куповњача“,	
њива	6.	класе,	у	површини	од	1045	м2,	уписане	у	ПЛ,	
број	1032	к.о.	Станари	(нови	премјер),	што	по	старом	
премјеру	 одговара	 дијелу	 парцеле	 к.ч.	 број	 421/37,	
уписана	у	ЗК	уложак	238	к.о.	СП	Станари;
	 -	к.ч.	број	418:	„Куповњача	бара“,	њива	5.	и	6.	
класе,	у	површини	од	2310	м2,	уписана	у	ПЛ	број	1032	
к.о.	Станари	 (нови	премјер),	што	по	 старом	премјеру	
одговара	дијелу	парцеле	к.ч.	број	421/37,	уписана	у	ЗК	
уложак	238	к.о.	СП	Станари.
	 Промјена	 намјене	 предметних	 парцела	 врши	
се	на	начин	да	се	на	истим	планира	изградња	колектора	
и	 канализационе	 мреже	 у	 центру	 Станара	 умјесто	
друштвеног	објекта.

II

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

Број:	01-020-71/19
Датум:	15.10.2019.	год.	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																															Остоја	Стевановић,	с.р

118.

	 На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	 локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	 97/16	 и	 36/19)	 и	 члана	 37.	 Статута	 општине	
Станари	(„Службени	гласник	општине	Станари“,	број:	
5/17),	 Скупштина	 општине	 Станари,	 на	 24.	 редовној	

115.

На основу чланa 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 37. Статута општине Станари 
(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/17) и члана 152. Пословника о раду
Скупштине општине Станари („Службени гласник општине Станари, број: 5/17),
Скупштина општине Станари, на 24. редовној сједници, одржаној 15.10.2019.	
године, доноси

О Д Л У К У
о преносу права власништва над основним средствима

Члан 1.
Преноси се право власништва над основним средствима општине Станари

на ЈКП „Екосферу“ Станари без накнаде, а све према табели основног средства.

Ред. 
бр.

Назив Ознака основног средства Количина Инвентарни 
бр.

1. Возило за прикупљање 
и одвоз комуналног 

отпада

Марка: Мерцедес
Тип: Атего 2528

Број шасије:
wdb9506261k774440

Надоградња: шорлинг 
серијски број: 2R21TE

1 1752

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се општина Станари – Одјељење за 

привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет и ЈКП „Екосфера“ Станари, за 
економско-финансијске послове.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном

гласнику општине Станари“.

Број: 01-020-69/19 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Датум: 15.10.2019. год. Остоја Стевановић, с.р.

116.

На основу чланa 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 37. Статута општине Станари 
(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/17) и члана 152. Пословника о раду 
Скупштине општине Станари („Службени гласник општине Станари, број: 5/17),
Скупштина општине Станари, на 24. редовној сједници, одржаној 15.10.2019.	
године, доноси

О Д Л У К У
о преносу права власништва над основним средствима

Члан 1.
Преноси се право власништва над основним средствима општине Станари

на ЈЗУ Дом здравља Станари без накнаде, а све према табели основног средства.

Ред. 
бр.

Назив Ознака основног средства Количина Инвентарни 
бр.

1. Возило хитне помоћи Марка: Цитроен
Тип: Џампер фургон 33 клуб 

Л2Х1
Број шасије:

vf7yb2mf812h95698

1 1703

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се општина Станари – Одјељење за 

привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет и ЈЗУ Дом здравља Станари, за 
економско-финансијске послове.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном

гласнику општине Станари“.

Број: 01-020-70/19 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Датум: 15.10.2019. год. Остоја Стевановић, с.р.
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сједници,	одржаној	15.10.2019.	године,	доноси

О Д Л У К У
о куповини земљишта за потребе проширења улице

Члан 1. 

Општина	 Станари,	 за	 потребе	 проширења	 улице,	
купује	 дио	 катастарске	 парцеле	 број	 362,	 по	 култури	
њива	 6.	 класе	 у	 површини	 од	 око	 421	 м2,	 којa	 ће	
се	 накнадно	 отцијепити	 и	 формирати	 као	 посебна	
парцела	 под	 новим	 катастарским	 бројем,	 уписана	 у	
ПЛ	 бр.	 694,	 к.о.	 Станари,	 посједника	 Стокић	 (Ранко)	
Витомира	 из	 Станара,	 општина	 Станари,	 са	 дијелом	
1/1,	која	по	старом	премјеру	одговара	дијелу	к.ч.	број	
421/66,	 уписана	 у	 ЗК	 уложак	 број	 137,	 к.о.	 Станари,	
сувласништво	Стокић	(Ранко)	Витомира	из	Станара,	са	
дијелом	1/144.

Члан	2.

	 Општина	Станари	 земљиште,	из	члана	1.	ове	
Одлуке,	купује	по	цијени	од	12	КМ/м2.

Члан	3.

	 Овлашћује	се	начелник	општине	Станари	да	у	
име	општине	закључи	уговор	о	купопродаји	некретнина	
из	члана	1.	ове	Одлуке	са	Стокић	(Ранко)	Витомиром	из	
Станара.

Члан	4.

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

Број:	01-020-72/19
Датум:	15.10.2019.	год.	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																															Остоја	Стевановић,	с.р

119.

	 На	основу	члана	43.	Закона	о	уређењу	простора	
и	 грађењу	 („Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	40/13,	106/15	и	3/16),	члана	39.	Закона	о	локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	 97/16	 и	 36/19)	 те	 члана	 37.	 Статута	 општине	
Станари	(„Службени	гласник	општине	Станари“,	број:	
5/17),	 Скупштина	 општине	 Станари,	 на	 24.	 редовној	
сједници,	одржаној	15.10.2019.	године,	доноси

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

израде Регулационог плана експлоатационих поља 
„ЕФТ- Рудник и Термоелектрана Станари“

Члан	1.

	 Овом	 Одлуком	 именује	 се	 Савјет	 плана	 за	
праћење	израде	Регулационог	плана	експлоатационих	
поља	„ЕФТ-	Рудник	и	Термоелектрана	Станари“.

Члан	2.

У	Савјет	се	именују:

-	Горан	Јеринић,	дипл.	инж.	рударства,	предсједник,
-	Мирјана	Ђуровић,	дипл.	инж.	рударства,	члан,
-	Дражен	Ковачевић,	дипл.	инж.	архитектуре,	члан,
-	Александар	Јањиловић,	дипл.	инж.	грађевине,	члан,
-	Дијана	Смиљанић	Ђекић,	дипл.	правник,	члан.

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	се	именују	на	период	док	се	
документ	просторног	уређења	не	усвоји.

Члан	5.

	 Овом	Одлуком	ставља	се	 ван	 снаге	Одлука	о	
именовању	 Савјета	 плана	 за	 праћење	 израде	 измјене	
и	 допуне	 Регулационог	 плана	 експлоатационих	 поља	
Рудника	„Станари“,	број:	01-020-102/18	од	13.12.2018.	
године.

Члан	6.

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

Број:	01-020-73/19	
Датум:	15.10.2019.	год.	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																														Остоја	Стевановић,	с.р

120.

	 На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	 локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	97/16	и	36/19),	члана	155.	Закона	о	службеницима	
и	 намјештеницима	 у	 јединицама	 локалне	 самоуправе	
(„Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	 број:	 97/16)	
и	 члана	 37.	 Статута	 општине	 Станари	 („Службени	
гласник	 општине	 Станари“,	 број:	 5/17),	 Скупштина	
општине	Станари,	на	24.	редовној	сједници,	одржаној	
15.10.2019.	године,	доноси

О Д Л У К У
о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање предсједника и чланова Одбора за 
жалбе општине Станари

I

	 Расписује	 се	 Јавни	 конкурс	 за	 избор	 и	
именовање	предсједника	и	два	члана	Одбора	за	жалбе	
општине	Станари	(у	даљем	тексту:	Одбор	за	жалбе).

II

	 Општи	и	посебни	услови	за	избор	и	именовање	
предсједника	и	чланова	Одбора	за	жалбе	прописани	су	
чланом	156.	Закона	о	службеницима	и	намјештеницима	
у	јединицама	локалне	самоуправе	(„Службени	гласник	
Републике	 Српске“,	 број:	 97/16)	 и	 чланом	 6.	 Одлуке	
о	 оснивању	 Одбора	 за	 жалбе	 („Службени	 гласник	
општине	Станари“,	број:	10/17).
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III

	 Јавни	 конкурс	 за	 избор	 и	 именовање	
предсједника	 и	 чланова	Одбора	 за	жалбе	 објавиће	 се	
у	„Службеном	гласнику	Републике	Српске“	и	дневном	
листу	„Глас	Српске“.
Рок	за	подношење	пријава	на	Јавни	конкурс	је	15	дана,	
од	дана	задње	објаве	Јавног	конкурса.

IV

	 Скупштина	 општине	 Станари	 ће	 посебним	
рјешењем	 именовати	 Комисију	 за	 спровођење	 Јавног	
конкурса	 за	 избор	 предсједника	 и	 чланова	Одбора	 за	
жалбе.

V

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

Број:	01-020-74/19
Датум:	15.10.2019.	год.	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																																Остоја	Стевановић,с.р
121.

	 На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	 локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 97/16	 и	 36/19),	 члана	 24.	 Закона	 о	
административним	 таксама	 („Службени	 гласник	
Републике	Српске,	 број:	 100/11)	 те	 члана	 37.	Статута	
општине	 Станари	 („Службени	 гласник	 општине	
Станари“,	 број:	 5/17),	 Скупштина	 општине	 Станари,	
на	24.	редовној	сједници,	одржаној	15.10.2019.	године,	
доноси

О Д Л У К У
о измјени и допуни Одлуке о општинским 

административним таксама

Члан	1.

	 Овом	Одлуком	мијењају	се	тарифе	општинских	
административних	 такса	 утврђене	 Одлуком	 о	
општинским	 административним	 таксама	 („Службени	
гласник	 општине	 Станари,	 број:	 1/15,	 5/15	 и	 3/19),	 а	
које	се	односе	на	Тарифни	одјељак	V-Одобрења	за	рад.

Члан	2.

	 У	 Тарифном	 одјељку	 V-Одобрења	 за	 рад,	 у	
тарифном	броју	18	додају	се	бројеви	5	и	6	који	гласе:

V-ОДОБРЕЊА	ЗА	РАД

Члан	3.

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

Број:	01-020-75/19
Датум:	15.10.2019.	год.	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																															Остоја	Стевановић,	с.р.

122.

	 На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	 локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	 97/16	 и	 36/19),	 члана	 4,	 тачка	 2.	 Закона	 о	
министарским,	 владиним	 и	 другим	 именовањима	
Републике	 Српске	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 41/03),	 члана	 13.	 Одлуке	 о	 оснивању	
Јавне	 установе	 Центар	 за	 социјални	 рад	 („Службени	
гласник	 општине	 Станари“,	 број:	 5/19)	 и	 члана	 37.	
Статута	општине	Станари	(„Службени	гласник	општине	
Станари“,	број:	5/17),	Скупштина	општине	Станари,	на	
24.	 редовној	 сједници,	 одржаној	 15.10.2019.	 године,	
доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора ЈУ 

Центар за социјални рад Станари

Члан	1.

	 Александер	 Игњић,	 дипл.	 економиста	 из	
Брестова	 именује	 се	 за	 вршиоца	 дужности	 директора	
ЈУ	Центар	 за	 социјални	рад	Станари,	 на	период	од	 2	
(два)	мјесеца.

Члан	2.

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

Број:	01-020-76/19	
Датум:15.10.2019.	год.	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																														Остоја	Стевановић,	с.р.

123.

	 На	 основу	 члана	 39.	 Закона	 о	 локалној	
самоуправи	 („Службени	 гласник	 Републике	 Српске“,	
број:	 97/16	 и	 36/19),	 члана	 4,	 тачка	 2.	 Закона	 о	
министарским,	 владиним	 и	 другим	 именовањима	
Републике	 Српске	 („Службени	 гласник	 Републике	
Српске“,	 број:	 41/03),	 члана	 13.	 Одлуке	 о	 оснивању	
Јавне	 установе	 Центар	 за	 социјални	 рад	 („Службени	
гласник	 општине	 Станари“,	 број:	 5/19)	 и	 члана	 37.	
Статута	општине	Станари	(„Службени	гласник	општине	
Станари“,	број:	5/17),	Скупштина	општине	Станари,	на	
24.	 редовној	 сједници,	 одржаној	 15.10.2019.	 године,	
доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности предсједника и 

чланова УО ЈУ Центар за социјални рад Станари

Члан	1.

	 За	вршиоца	дужности	предсједника	и	чланова	
Управног	одбора	 Јавне	установе	Центар	 за	 социјални	
рад	именују	се:

1.	Слађан	Шљивић,	предсједник,
2.	Вероника	Тутњевић,	члан,
3.	Миланка	Кесер,	члан.

	 Вршилац	 дужности	 предсједника	 и	 вршиоци	
дужности	 чланова	 Управног	 одбора	 Јавне	 установе	
Центар	 за	 социјални	 рад,	 именују	 се	 на	 период	 од	 2	
(два)	мјесеца.

121.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 24. Закона о административним таксама („Службени 
гласник Републике Српске, број: 100/11) те члана 37. Статута општине Станари 
(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/17), Скупштина општине Станари, на 24.
редовној сједници, одржаној 15.10.2019. године, доноси

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке о општинским административним таксама 

Члан 1.
Овом Одлуком мијењају се тарифе општинских административних такса утврђене 

Одлуком о општинским административним таксама („Службени гласник општине 
Станари, број: 1/15, 5/15 и 3/19), а које се односе на Тарифни одјељак V-Одобрења за рад.

Члан 2.
У Тарифном одјељку V-Одобрења за рад, у тарифном броју 18 додају се бројеви 5 и 

6 који гласе:

V-ОДОБРЕЊА ЗА РАД

Тарифни број 18

Превоз
5. Лиценца превозника 20,00 КМ
6. Легитимација за возача моторног возила 10,00 КМ

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Станари“.

Број: 01-020-75/19 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Датум: 15.10.2019. год.                                          Остоја Стевановић, с.р.
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Члан	2.

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

Број:	01-020-77/19
Датум:	15.10.2019.	год.	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																															Остоја	Стевановић,	с.р.

124.

	 На	основу	члана	37.	Статута	општине	Станари	
(„Службени	 гласник	 општине	 Станари“,	 број:	 5/17)	
и	 чланoвa	 152.	 и	 159.	Пословника	о	 раду	Скупштине	
општине	(„Службени	гласник	општине	Станари“,	број:	
6/17),	а	након	разматрања	нацрта	Одлуке	о	измјенама	
и	допунама	Одлуке	о	усвајању	Плана	буџета	општине	
Станари	за	2019.	годину-Ребаланс,	Скупштина	општине	
Станари,	на	24.	сједници,	одржаној	15.10.2019.	године,	
доноси

З А К Љ У Ч А К

	 1.	 Усваја	 се	 нацрт	 Одлуке	 о	 измјенама	 и	
допунама	 Одлуке	 о	 усвајању	 Плана	 буџета	 општине	
Станари	за	2019.	годину-Ребаланс.
	 2.	 Обавезује	 се	 Одјељење	 за	 привреду	 и	
финансије	да	у	року	15	дана,	од	дана	ступања	на	снагу	
Закључка,	организује	јавну	расправу	о	нацрту	Одлуке	о	
измјенама	и	допунама	Одлуке	о	усвајању	Плана	буџета	
општине	Станари	за	2019.	годину-Ребаланс.
	 3.	 Овај	 Закључак	 ступа	 на	 снагу	 дан	 након	
објаве	у	„Службеном	гласнику	општине	Станари“.

Број:	01-020-78/19
Датум:	15.10.2019.	године	

ПРЕДСЈЕДНИК	СКУПШТИНЕ
																																														Остоја	Стевановић,	с.р.

II АКТИ НАЧЕЛНИКА

125.

	 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	 чланова	 68.	 и	 69.	 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 „Моја 

Радња“ Радња Доња

Члан	1.

	 Додјељују	 се	 средства	 Удружењу	 грађана	
„Моја	Радња“	Радња	Доња	у	износу	 од	 1.000,00	KM,	
а	 на	 основу	 Захтјева,	 број:	 04-2/1-415-122/19,	 од	

24.07.2019.	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	 жиро-рачун	
Удружења	 грађана	 „Моја	 Радња“	 Радња	 Доња,	 број:	
5553000044114207,	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	грађана	„Моја	Радња“	
Радња	 Доња	 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:	04-2/1-415-122-1/19
Станари,	30.08.2019.	године

Достављено:
-	Удружење	„Моја	Радња“,	
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	
-	а/а

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																										Душан	Панић

126.

	 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),	 чланова	 68.	 и	 89.	 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 

пензионера општине Станари

Члан	1.

	 Додјељују	 се	 средства	 Удружењу	 пензионера	
у	 Станарима	 у	 износу	 од	 3.000,00	 KM,	 а	 на	 основу	
Захтјева,	број:	04-2/1-415-106/19,	од	03.07.2019.	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	
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:	04-2/1-415-106-1/19
Станари,	25.09.2019.	године

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

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
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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	 чланова	 68.	 и	 69.	 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	1.500,00	KM,	а	на	основу	
Захтјева,	број:	04-2/1-415-126/19,	од	07.08.2019.	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	привреду	и	финансије,	Одсјек	 за	
финансије	и	буџет.

Члан	6.

Ова	Одлука	ступа	на	снагу	даном	доношења.

Број:	04-2/1-415-126-1/19
Станари,	30.08.2019.	године
Достављено:
-	Именованом,	
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије
-	а/а

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
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128.

	 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	 чланова	 68.	 и	 89.	 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	 3.000,00	KM,	 а	 на	
основу	Захтјева,	број:	04-2/1-415-127/19,	од	07.08.2019.	
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.
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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:	04-2/1-415-127-1/19
Станари,	30.08.2019.	године

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

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																											Душан	Панић

129.

	 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 СПЦО 

Доња Радња

Члан	1.

	 Додјељују	 се	 буџетска	 средства	 за	 потребе	
СПЦО	Радња	Доња	у	износу	од	903,84	KM,	а	на	основу	
Захтјева,	број:	04-2/1-415-7/19,	од	15.01.2019.	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	етичким	и	вјерским	
организација	и	националним	мањинама.

Члан	3.

	 Средства	 ће	 бити	 исплаћена	 на	 жиро-рачун	
СПЦО	Радња	Доња,	број:	5675612700000814.

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.

Број:	04-2/1-415-7-1/19
Станари,	25.09.2019.	године

Достављено:
-	СПЦО	Радња	Доња,	
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	-	а/а.

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																													Душан	Панић

130.

	 На	 основу	 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 исплати средстава за рад Дома здравља Станари

Члан	1.

	 Одобрава	 се	 исплата	 средстава	 за	 рад	 Дома	
здравља	Станари,	на	основу	Захтјева,	број:	04-2/1-415-
140/19,	 од	 26.08.2019.	 године	 у	 износу	 од	 10.000,00	
(словима:	десет	хиљада)	КМ.

Члан	2.

	 Средства	 ће	 бити	 уплаћена	 на	 жиро-рачун	
Дома	 здравља	 Станари,	 број:	 555-3000031673569	 код	
Нове	банке	а.д.	Бања	Лука.

Члан	3.

	 Задужује	се	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	
Одсјек	за	финансије	и	буџет	о	извршењу	ове	Одлуке.

Члан	4.

	 Ова	Одлука	ступа	на	снагу	даном	доношења.

Број:	04-2/1-415-140-1/19
Станари,	27.08.2019.	године	Достављено:
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије,
-	Дом	здравља	Станари,
-	а/а.

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
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131.

	 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 Св. 

Леополд Мандић жупе Драгаловци

Члан	1.

	 Додјељују	 се	 буџетска	 средства	 за	 прославу	
црквене	 славе	 „Св.	 Леополд	 Мандић“	 жупе	 у	
Драгаловцима	 у	 износу	 од	 6.048,40	KM,	 а	 на	 основу	
Захтјева,	 број:	 04-2/1-415-54.1/19,	 од	 13.08.2019.	
године.

Члан	2.

	 Наведена	 средства	 биће	 извршена	 са	
потрошачке	 јединице	 0138120-Начелник	 општине	 са	
позиције	 415	 200-Финансирање	 вјерских	 и	 етичких	
организација.
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Члан	3.

	 Средства	ће	бити	исплаћена	на	рачун	број	554-
006-00011192-16,	отворен	у	Павловић	банци.

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.

Број:	04-2/1-415-54.2/19
Станари,	30.08.2019.	године

Достављено:
-	Св.	Леополд	Мандић,	
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	
-	а/а.

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
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132.

	 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 

удружења Завидовићана

Члан	1.

	 Додјељују	 се	 средства	 Завичајном	 удружењу	
Завидовићана	 у	 износу	 од	 1.000,00	 KM,	 а	 на	 основу	
Захтјева,	број:	02-421-22/19,	од	07.08.2019.	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	 Завичајног	 удружења	 Завидовићана,	 број:	
5550080025042892,	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	 Завичајно	 удружење	 Завидо-
вићана	 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:	02-421-22-1/19
Станари,	17.09.2019.	године

Достављено:
-	ЗУ	Завидовићана,
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	
-	а/а

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
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133.

	 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 Клуба 

борилачких спортова ‘’РУДАР’’ Станари

Члан	1.

	 Додјељују	 се	 буџетска	 средства	 Клубу	
борилачких	 спортова	 ‘’РУДАР’’	 Станари	 у	 износу	
од	750,00	КМ,	 а	на	 основу	Захтјева,	 број:	 04-2/1-415-
144/19,	од	05.09.2019.	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	 борилачких	 спортова	 ‘’РУДАР’’	Станари,	 број:	
555-3000010078750,	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	 борилачких	 спортова	
‘’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:	04-2/1-415-144-1/19
Станари,	25.09.2019.	године

Достављено:
-	КБС	‘’РУДАР’’	Станари,	
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	
-	а/а.

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																												Душан	Панић
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134.

 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: 04-2/1-415-128/19, од 
09.08.2019. 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 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: 04-2/1-415-128-1/19
Станари, 30.08.2019. године

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                   Душан Панић

135.

	 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	 1.000,00	 KM,	 а	 на	 основу	
Захтјева,	број:	04-2/1-415-112/19,	од	10.07.2019.	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.

Број:	04-2/1-415-112-1/19
Станари,	30.08.2019.	године

Достављено:

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

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																														Душан	Панић

136.

	 На	 основу	 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	
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општине,	доноси

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

do клуба „Рудар“ Станари

Члан	1.

	 Додјељују	 се	 буџетска	 средства	 Taekwondo	
клубу	„Рудар“	Станари	у	износу	од	1.000,00	КМ,	а	на	
основу	Захтјева,	број:	04-2/1-415-91/19,	од	04.06.2019.	
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	
Taekwondo	 клуба	 ‘’Рудар’’	 Станари,	 број:	 562-005-
81311020-74,	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	 Тaekwondo	 клуб	 „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:	04-2/1-415-91-1/19
Датум:	30.08.2019.година

Достављено:

-	Taekwondo	клуб	„Рудар“	Станари,	
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	
-	а/а.

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
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137.

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 

Фудбалског клуба ‘’РУДАР’’ Станари

Члан	1.

	 Додјељују	 се	 буџетска	 средства	 Фудбалском	
клубу	‘’РУДАР’’	Станари	у	износу	од	4.000,00	КМ,	а	на	

основу	Захтјева,	број:	04-2/1-415-137/19,	од	22.08.2019.	
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	 Фудбалског	 клуба	 ‘’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	 Фудбалски	 клуб	 ‘’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:	04-2/1-415-137-1/19
Станари,	30.08.2019.	године

Достављено:
-	ФК	‘’РУДАР’’	Станари,	
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	
-	а/а.

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																												Душан	Панић

138.

	 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 Спортско-
риболовног друштва „Шкобаљ“ Станари

Члан	1.

	 Додјељују	 се	 средства	 Спортско-риболовном	
друштву	 „Шkобаљ“	 Станари	 у	 износу	 од	 3.000,00	
KM,	 а	 на	 основу	 Захтјева,	 број:	 04-2/1-415-135/19,	 од	
21.08.2019.	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.
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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	привреду	и	финансије,	Одсјек	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	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:	04-2/1-415-135-1/19
Станари,	30.08.2019.	године

Достављено:
-	СРД	„Шкобаљ“	Станари,	
-	Одјељење	за	привреду	и	финансије,	
-	а/а

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																												Душан	Панић

139.

	 На	 основу	 члана	 3,	 став	 1.	 Закона	 о	 заштити	
становништва	од	заразних	болести	(„Службени	гласник	
Републике	Српске“,	број	90/17),	чланова	59.	и	82.	Закона	
о	локалној	самоуправи	(“Службени	гласник	Републике	
Српске“,	 број:	 97/16)	 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 јесење фазе систематске 

дератизације на
подручју општине Станари у 2019. 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	08.10.	до	15.10.2019.	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.

	 Јесења	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:	02-365-2/19
Датум:	07.10.2019.	године	

НАЧЕЛНИК	ОПШТИНЕ
																																																												Душан	Панић
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113.	О Д Л У К A о	увођењу	Јавне	установе	Центар	за	културу	Станари	у	систем	трезора	
општине	Станари
114.	О Д Л У К A о	увођењу	Јавне	установе	Спортско-туристичкa	организацијa	општине	Станари	у	систем	
трезора	општине	Станари
115.	О Д Л У К A о	преносу	права	власништва	над	основним	средствима
116.	О Д Л У К A о	преносу	права	власништва	над	основним	средствима
117.	О Д Л У К A о	промјени	намјене	земљишта
118.	О Д Л У К A о	куповини	земљишта	за	потребе	проширења	улице
119.	О Д Л У К A  о	именовању	чланова	Савјета	плана	за	праћење	израде	Регулационог	плана	експлоатационих	
поља	„ЕФТ-	Рудник	и	Термоелектрана	Станари“
120.	О Д Л У К A о	расписивању	Јавног	конкурса	за	избор	и	именовање	предсједника	и	чланова	Одбора	за	
жалбе	општине	Станари
121.	О Д Л У К A о	измјени	и	допуни	Одлуке	о	општинским	административним	таксама
122.	Р Ј Е Ш Е Њ Е о	именовању	вршиоца	дужности	директора	ЈУ	Центар	за	социјални	рад	Станари
123.	Р Ј Е Ш Е Њ Е о	именовању	вршиоца	дужности	предсједника	и	чланова	УО	ЈУ	Центар	за	социјални	рад	
Станари
124.	З А К Љ У Ч А К
125.	О Д Л У К A о	додјели	средстава	за	потребе	Удружења	„Моја	Радња“	Радња	Доња
126.	О Д Л У К A о	додјели	средстава	за	потребе	Удружења	пензионера	општине	Станари
127.		О Д Л У К A о	додјели	средстава	за	потребе	Организације	породица	погинулих	и	заробљених	бораца	и	
несталих	цивила	општине	Станари
128.	О Д Л У К A о	додјели	средстава	за	потребе	Општинске	борачке	организације	Станари
129.	О Д Л У К У	о	додјели	буџетских	средстава	за	потребе	СПЦО	Доња	Радња
130.	О Д Л У К A о	исплати	средстава	за	рад	Дома	здравља	Станари
131.	О Д Л У К A о	додјели	буџетских	средстава	за	потребе	Св.	Леополд	Мандић	жупе	Драгаловци
132.	О Д Л У К A о	додјели	средстава	за	потребе	Завичајног	удружења	Завидовићана
133.	О Д Л У К A о	додјели	буџетских	средстава	за	потребе	Клуба	борилачких	спортова	‘’РУДАР’’	Станари
134.	О Д Л У К A  о	додјели	средстава	за	потребе	КУД-а	„Церовица“	Церовица
135.	О Д Л У К A о	додјели	средстава	за	потребе	Удружења	пољопривредних	произвођача	„Пољопривредник“	
Станари
136.	О Д Л У К A о	додјели	буџетских	средстава	за	потребе	Taekwondo	клуба	„Рудар“	Станари
137.	О Д Л У К A о	додјели	буџетских	средстава	за	потребе	Фудбалског	клуба	‘’РУДАР’’	Станари
138.	О Д Л У К У о	додјели	средстава	за	потребе	Спортско-риболовног	друштва	„Шкобаљ“	Станари
139.	Н А Р Е Д Б A о	спровођењу	јесење	фазе	систематске		дератизације	на	подручју	општине	Станари	у	2019.	
години
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