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

ЈЕЗИК
СРПСКОГ НАРОДА

СТАНАРИ
22. ЈУЛ 2016.
ГОДИНЕ

БРОЈ:5

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске",
број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13), те члана 35. а у вези
са чланом 18. Статута општине Станари („Службени
гласник општине Станари", број: 1/15), Скупштина
општине Станари, на 12. сједници, одржаној
14.06.2016. године, доноси:
ОДЛУКУ
о измјени Правилника о критеријумима за додјелу
студентских и ђачких стипендија
Члан 1.
У Правилнику о критеријумима за додјелу
студентских и ђачких стипендија („Службени гласник
општине Станари", број: 5/15), у члану 6. став 1. брише
се тачка 1: „да су основно школовање завршили у
станарској, ОШ „Десанка Максимовић".
Преостали дио члана 6. остаје непромијењен.
Члан 2.
Члан 7. се брише у потпуности.
Члан 3.
Члан 8. (који постаје члан 7.), став 1. мијења се
и гласи:
„Стипендије за ученике средњих школа се
додјељују на сљедећи начин и према сљедећим
критеријумима:
- свим редовним ученицима средњих школа додијелиће
се стипендија у вриједности трошкова превоза, на
начин да се трошкови превоза уплаћују на жиро-рачун
превозника који ученик користи;
- ученицима који станују у ђачким домовима или
приватном смјештају додијелиће се стипендија у
висини станарине у ђачком дому. Ученицима, који
станују у ђачком дому, уплата ће се вршити на жирорачун ђачког дома, а ученицима који станују у
приватном смјештају, уплата ће се вршити на текући
рачун родитеља/старатеља."
Члан 4.
Члан 9. постаје члан 8.

Члан 5.
Члан 10. постаје члан 9. мијења се и гласи:
„Начелник општине именује трочлану Комисију за додјелу стипендија.
Комисија разматра приспјеле пријаве, утврђује
да ли подносиоци захтјева испуњавају услове конкурса
и на основу критеријума утврђује прелиминарну листу,
која се објављује на огласној табли и интернет страници
општине."
Члан 6.
Члан 10. мијења се и гласи:
„У року осам дана, од дана објављивања
прелиминарне листе, незадовољни подносиоци пријава
имају право приговора начелнику општине.
Након размотрених приговора, формира се
коначна листа и начелник општине доноси Одлуку о
додјели стипендије, која је коначна.
Члан 7.
Члан 14. мијења се и гласи:
Начелник општине може, својим закључком, у
зависности од расположивих средстава, додијелити
посебну стипендију, награду или помоћ у једнократном
износу студенту или ученику, уколико је испуњен један
од сљедећих услова:
- за постигнуте изузетне резултате током студија
(просјек оцјена изнад 9,00 у задње двије године студија)
и остварене резултате у ваннаставним активностима,
- ако у породици има три студента,
- за одличан успјех ученицима средњих школа,
- у другим, оправданим случајевима, о чему, на основу
приједлога Комисије, о оправданости захтјева или
приједлога, одлучује начелник општине.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари".
Број: 01-022-106/16
Датум: 14.06.2016. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
Остоја Стевановић

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Страна 2

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 14. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске", број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),
члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13) и члана 35. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари", број: 1/15),
Скупштина општине Станари, на 13. сједници,
одржаној 11.07.2016. године, доноси:
ОДЛУКУ
о покрићу буџетског дефицита, исказаног по
обрачуну буџета општине Станари за 2015. годину
Члан 1.
Одобрава се покриће буџетског дефицита,
исказаног по обрачуну буџета општине Станари за
2015. годину, у износу од 35.460,00 КМ.

Број 5

Члан 1.
Усваја се Приједлог Одлуке о измјенама и
допунама Одлуке о усвајању Плана буџета општине
Станари за 2016. годину, у износу од 6.876.271,00 КМ
(словима: шестмилионаосамстотинахиљадаседамдесетшестдвијестотинеседамдесетједан и 00/100 конвертибилних марака).
Члан 2.
Саставни дио овог Приједлога Одлуке је
Ребаланс буџета општине Станари за 2016. годину, којег
чине општи дио, економска, функционална и
организациона класификација.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари".
Број: 01-022-119/16
Датум: 11.07.2016. године

Члан 2.
Покриће исказаног буџетског дефицита, у
износу од 35.460,00 КМ, ће бити извршено на сљедећи
начин:
∙ Смањењем издатака за нефинансијску
имовину – издаци за изградњу административне зграде,
у износу од 35.460,00 КМ, у току 2016. године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари".
Број: 01-022-118/16
Датум: 11.07.2016. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
Остоја Стевановић
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 35. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске", број: 121/12 и 52/14) и члана 35.
Статута општине Станари („Службени гласник
општине Станари", број: 1/15), Скупштина општине
Станари, на 13. сједници, одржаној 11.07.2016. године,
доноси:
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Плана
буџета општине Станари за 2016. годину –
РЕБАЛАНС

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
Остоја Стевановић
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РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ СТАНАРИ ЗА 2016. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО
Опис

Економ.
код
1

2
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ (I + II + III)
I ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

713

1.2 Порези на лична примања и приходе од самос. дјелат.

714

1.3. Порез на имовину

715

1.4 Порез на промет производа и услуга

717

1.5 Индиректни порези дозначени од УИО

719

1.6.Остали порески приходи
II НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ

721

1.1 Приходи од имовине

722

1.2 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга

723

1.3 Новчане казне

729

Буџет

Приједлог
ребаланса

Разлика

2016

2016

2.016

3

5

5

Индекс

6(5/3*100)

6.728.271

6.876.271

148.000

2,20

1.972.171

1.972.171

0

0,00

306.000

306.000

0

0,00

31.000

31.000

0

0,00

0

0

0

0,00

1.634.171

1.634.171

0

0,00

1.000

1.000

0

0,00

4.756.100

4.766.100

10.000

0,21

0

0

0

0,00

4.755.600

4.765.600

10.000

0,21

500

500

0

0,00

1.4 Остали непорески приходи

0

0

0

0,00

III ГРАНТОВИ И ТРАНСФЕРИ

0

138.000

138.000

0,00

731

1.1. Грантови

0

30.000

30.000

781

1.2. Трансфери

0

108.000

108.000

0,00

Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ( I+II)

4.514.274

5.163.614

649.340

14,38

410000

I Текући расходи

4.346.274

4.992.819

646.545

14,88

411000

Расходи за лична примања

735.449

906.500

171.051

23,26

412000

Расходи по основу кориштења роба и услуга

1.846.325

1.960.819

114.494

6,20

413000

Расходи финансирања и други финансијски трошкови

0

0

0

0,00

414000

Субвенције

604.000

410.000

-194.000

-32,12

415000

Грантови

369.000

993.000

624.000

169,11

416000

Дознаке на име социјалне заштите

791.500

722.500

-69.000

-8,72

II Буџетска резерва

168.000

170.795

2.795

1,66

2.213.997

1.712.657

-501.340

-22,64

-2.213.997

-1.677.197

536.800

-24,25

В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ(А-Б)
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ( I+II)
810000

I Примици за нефинансијску имовину

510000

II Издаци за нефинансијску имовину

0

0

0

0,00

2.213.997

1.677.197

-536.800

-24,25

Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)

0

35.460

35.460

0,00

Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж)

0

-35.460

-35.460

0,00

Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( I-II)

0

0

0

0,00

910000

I Примици од финансијске имовине

0

0

0

0,00

610000

II Издаци за финансијску имовину

0

0

0

0,00

Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ ( I-II)

0

-35.460

-35.460

0,00

920000

I Примици од задуживања

0

0

0

0,00

620000

II Издаци за отплату дугова

0

35.460

35.460

0,00

И. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)

0

0

0

0,00

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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Број 5

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ПО РЕБАЛАНСУ
БУЏЕТА ЗА 2016. ГОДИНУ
Приједлог
ребаланса

Опис

Индекс

Економ.

Буџет

код

2016

2016

2016

3

5

5

1

2

Разлика

6(5/3*100)

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ

6.728.271

6.876.271

148.000

2,20

Порески и непорески приходи (71 +72)

6.728.271

6.738.271

10.000

0,15

ПОРЕСКИ ПРИХОДИ

1.972.171

1.972.171

0

0,00

306.000

306.000

0

0,00

6.000

6.000

0

0,00

300.000

300.000

0

0,00

1.3. Порез на имовину

31.000

31.000

0

0,00

714100

Порез на имовину

31.000

31.000

0

0,00

714200

Порез на наслеђе и поклоне

0

0

0

0

714300

Порез на финансијске трансакције

0

0

0

0,00

713

1.2 Порези на лична примања и приходе од самос. дјелат.

713110

Порез на приходе од самосталних дјелатности

713110

Порез на лична примања

714

1.4 Порез на промет производа и услуга

0

0

0

0

715100

715

Порез на промет производа

0

0

0

0

715200

Порез на промет услуга

0

0

0

0

1.5 Индиректни порези дозначени од УИО

1.634.171

1.634.171

0

0,00

Индиректни порези дозначени од УИО

717
717100
719
719100

721

1.634.171

1.634.171

0

0,00

1.6.Остали порески приходи

1.000

1.000

0

0,00

Остали порески приходи

1.000

1.000

0

0,00

НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ

4.756.100

4.766.100

10.000

0,21

1.1 Приходи од имовине

0

0

0

0,00

721222

Приходи од закупа објеката и земљишта

0

0

0

0,00

721223

Приход од земљишне ренте

0

0

0

0,00

721310

Приходи од камата на новчана средства на рачунима

0

0

0

0,00

721500

Приходи од камата на дате кредите за стим. запош.

0

0

0

0,00

4.755.600

4.765.600

10.000

0,21

722

1.2 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга

722100

Административне таксе

15.000

15.000

0

0,00

722300

Комуналне накнаде и таксе

12.000

12.000

0

0,00

722312

Комуналне таксе на фирму

12.000

12.000

0

0,00

722320

Боравишна такса

500

500

0

0,00

722390

Остале локалне комуналне накнаде и таксе

500

500

0

0,00

722400

Накнаде по разним основама

50.000

50.000

0

0,00

722411

Накнаде за уређивање грађевинског земљишта

30.000

30.000

0

0,00

722412

Накнада за кориштењењ грађевинског земљишта

20.000

20.000

0

0,00

722420

Наканада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране
20.000

20.000

0

0,00

722425

Наканда за промјену намјене пољопривредног земљишта

0

5.000

5.000

722437

Накнада за обављ.послова од општег интереса у прив. шумама

6.000

11.000

5.000

0,00

722440

Накнада за воде

20.000

20.000

0

0,00

722460

Остале наканде

4.251.000

4.251.000

0

722461

Накнада за кориштење комуналних добара

722467

Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара

722468

Накнада за кориштење природних ресурса за елек.енергију

722469

Накнада за извађени материјал из водотокова

500

500

0

0,00

50.000

50.000

0

0,00

4.200.000

4.200.000

0

0,00

500

500

0

0,00

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 5

Страна 5

722424

Накнада за кориштење минералних сировина

380.000

380.000

0

0,00

722500

Приходи од пружања јавних услуга

600

600

0

0,00

722520

Приходи општинских органа

500

500

0

0,00

722591

Остали приходи од пружања јавних услуга

100

100

0

0,00

1.3 Новчане казне

500

500

0

0,00

Општинске новачне казне

500

500

0

0,00

1.4 Остали непорески приходи

0

0

0

0

729124

Остали општински непорески приходи

0

0

0

0

729100

Остали непорески приходи -рефундације од фондова

0

0

0

0,00

729100

Остали неп приходи буџетских корисника -рефунд од фондова

0

0

0

0,00

723
723120
729

0
II ГРАНТОВИ И ТРАНСФЕРИ
731
731100

0

138.000

138.000

30.000

30.000

0

0

0

30.000

30.000

1.1. Грантови
Грантови из иностранства

731100

0
0

0

0

731200
731200

Грантови из земље

30.000

30.000

781
781300

1.2 Трансфери
Трансфери за ЈЛС-средства социјалне заштите која се обезбјеђују
у буџету РС

0

108.000

108.000

0

108.000

108.000

781300

Трансфер

0

0

0

781300

Трансфер

781300

Трансфер

781300

Трансфер

781300

Трансфер

781300

Трансфер
III ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

0

0

0

0,00

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

0

0

0

0,00

1.1 Примици за произведену сталну имовину

0

0

0

0,00

Примици за пословне објекте и просторе

0

1.2 Примици за непроизведену сталну имовину

0

0

0

Примици за градско грађевинско земљиште

0

1.3 Примици од залиха материјала, робе, ситног.инв. и сл.

0

0

0

Примици од залиха робе

0

1.4 Примици по основу ПДВ-а

0

0

0

Примици по основу ПДВ-а
Примици по основу ПДВ-а- поврат ПДВ-а по Пројекту Систем
водоснабдијевања

0

811
811100
813
813100
816
816100
817
817100
817100

Грант - Фонда за заштиту животне средине - Пројекат

ПОРЕСКИ И НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ

0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0

0,00

6.728.271

6.738.271

10.000

ГРАНТОВИ И ТРАНСФЕРИ

0

138.000

138.000

0,15
0

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

0

0

0

0,00

6.728.271

6.876.271

148.000

2,20

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Страна 6

Број 5

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ПО
РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2016. ГОДИНУ

Економ.
код

Опис

1

2

41

411200

412

Индекс

3

5

5

6(5/3*100)

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ

4.514.274

5.163.614

649.339

1.Текући расходи

4.346.274

4.992.819

646.544

735.449

906.500

171.050

1.1.Расходи за лична примања
411100

Разлика

2016

Приједлог
ребаланса
2016

Буџет

14,38

расходи за бруто плате

725.949

668.689

-57.261

нето плата

448.117

406.792

-41.325

порези и доприноси

277.832

261.897

-15.936

9.500

237.811

228.311

нето наканде

0

143.400

143.400

порези и доприноси на накнаде
УКУПНО
Расходи за лична примања

0

94.411

94.411

735.449

906.500

171.050

1.846.325

1.960.819

114.494

3.440

11.566

8.126

236,22

бруто накнаде трошкова

1.2.Расходи по основу кориштења роба и услуга

-7,89

2.403,27

23,26

412100

расходи по основу закупа

412200

расходи по основу утрошка енергије, комуналних,
комуникационих услуга

32.372

54.300

21.928

67,74

412300

расходи за режијски материјал

13.900

17.900

4.000

28,78

412400

расходи за материјал за посебне намјене

412500

расходи за текуће одржавање

412600

расходи по основу путовања и смјештаја

412700

расходи за стручне услуге

412800

расходи за услуге одржавања јавних површина

412900

413
413300
413900

2.000

2.500

500

25,00

312.500

334.500

22.000

7,04

26.500

26.500

0

0,00

153.500
90.500

286.700

133.200

86,78

166.500

76.000

83,98

остали расходи

1.211.613

1.060.353

-151.260

-12,48

УКУПНО
Расходи по основу кориштења роба и услуга

1.846.325

1.960.819

114.494

6,20

1.3.Расходи финансирања и други финансијски
трошкови

0

0

0

расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи

0

0

0

0,00

расходи по основу затезних камата

0

0

0

0,00
0,00

УКУПНО
Расходи финансирања и други финансијски трошкови
414
414100

415
415200

0

0

0

1.4.Субвенције

604.000

410.000

-194.000

Субвенције

604.000

410.000

-194.000

-32,12

УКУПНО
Субвенције

604.000

410.000

-194.000

-32,12

1.5.Грантови

369.000

993.000

624.000

Грантови у земљи

369.000

993.000

624.000

финансирање невладиних организација
финансирање вјерских организација
финансирање цивилне заштите
финансирање општинске борачке организације
финансирање организације породицама палих бораца, РВИ и
цивилних жртава рата
финансирање синдикалне организације
развој туризма
финансирање хуманитарних организација - црвени крст
финансирање културних организација
финансирање спортских организација

169,11

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 5

416
416100

Страна 7

УКУПНО
Грантови

369.000

993.000

624.000

1.6.Дознаке на име социјалне заштите

791.500

722.500

-69.000

Дознаке грађанима

791.500

722.500

-69.000

-8,72

791.500

722.500

-69.000

-8,72

168.000

170.795

2.795

169,11

УКУПНО
Дознаке на име социјалне заштите
УКУПНО
Текући расходи (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5+1.6)

Буџетска резерва

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНИЈСКУ ИМОВИНУ

2.213.997

1.677.197

-536.800

-24,25

2.Издаци за нефинансијску имовину
511

2.1.Издаци за произведену сталну имовину

2.093.997

1.635.697

-458.300

511100

издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката

1.669.497

1.198.497

-471.000

0,00

511200

издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката

151.000

116.000

-35.000

-23,18

511300

издаци за набавку постројења и опреме

231.500

244.200

12.700

5,49

511400

издаци за инвестиционо одржавање опреме

30.000

5.000

-25.000

-83,33

511500

издаци за биолошку имовину

0

0

0

0,00

511700

издаци за нематеријалну произведену имовину

12.000

72.000

60.000

0,00

2.093.997

1.635.697

-458.300

-21,89

2.2.Издаци за непроизведену сталну имовину

120.000

30.000

-90.000

издаци за прибављање земљишта

120.000

30.000

-90.000

0,00

120.000

30.000

-90.000

0,00

2.3.Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.

0

11.500

11.500

Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.

0

11.500

11.500

0

Издаци за залихе материјала, робе, ситног инв. и сл.

0

11.500

11.500

0

2.4. Издаци по основу ПДВ-а

0

0

0

Издаци по основу ПДВ-а

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

6.728.271

6.840.811

112.539

УКУПНО
Издаци за произведену сталну имовину
513
513100

УКУПНО
Издаци за непроизведену сталну имовину
516
516100

УКУПНО

517
517100

УКУПНО
Издаци по основу ПДВ-а
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

0

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Страна 8

Број 5

ТАБЕЛА ФИНАНСИРАЊА ПО РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2016. ГОДИНУ

Економ.

Опис

Буџет

код

Извршење Ребаланс

2016

1

2

Индекс

2016

3

4

5

6(5/3*100)

ФИНАНСИРАЊЕ

0

0

-35.460

0

НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА

0

0

0

0

91

Примици од финансијске имовине

0

0

0

0

911

Примици од финансијске имовине

0

0

0

0

911400

Примици од наплате датих зајмова

61

Издаци за финансијску имовину

0

0

0

0

611

Издаци за финансијску имовину

0

0

0

0

611400

0

издаци за дате зајмове

0

НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ

0

0

-35.460

0

92

Примици од задуживања

0

0

0

0

921

Примици од задуживања

0

0

0

0

921200 Примици од узетих зајмова

0

Примици од узетих зајмова - кредит ЕИБ за Пројекат Систем
921200 водоснабдијевања

62

Издаци за отплату дугова

621
Издаци за отплату дугова
621300 издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи
621900

издаци за отплату обавеза из ранијег периода

0

0

35.460

0

0

0

0

0
0
0

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ СТАНАРИ ЗА 2016. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА
КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
Економски код

ОП ИС

1

2

O1

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

O2

ОДБРАНА

O3

ЈАВНИ РЕД И СИГУРНОСТ

O4

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

5

Приједлог ребаланса
буџета за 2016. годину

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

O6

СТАМБЕНИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ

О7

ЗДРАВСТВО

О8

РЕКРЕАЦИЈА , КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА

О9

ОБРАЗОВАЊЕ

10

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

11

Oстали*****
Буџетска резерва****
СВЕГА БУЏЕТСКИ РАСХОДИ - БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА

2.484.461
50.000
20.000
784.000
70.500
2.157.142
316.413
50.000
96.000
731.500
80.795
80.795
6.840.811

Број 5

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Страна 9

Страна 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 5

Број 5

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Страна 11

Страна 12

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 5

Број 5

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Страна 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Страна 14

Број 5

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

руководећи се начелима рационалности и штедње.

На основу члана 33. став 2. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске", број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16)
и члана 35. Статута општине Станари („Службени
гласник општине Станари", број: 1/15), Скупштина
општине Станари, на 13. сједници, одржаној
11.07.2016. године, доноси:

Референт за спровођење поступка јавне
набавке проводи поступак за јавну набавку и реализује
јавну набавку, у складу са Законом о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и
Херцеговине", број: 39/14), а реализацију уговора, по
јавним набавкама, врше надлежна одјељења.
Буџетски корисници су дужни да се у поступку
набавке роба, материјала и вршења услуга придржавају
одредаба Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине.

ОДЛУКУ
о извршењу Ребаланса буџета општине Станари за
2016. годину
Члан 1.
Овом Одлуком, прописује се начин извршења
Ребаланса буџета општине Станари за 2016. годину (у
даљем тексту: Буџет).
Све одлуке, које се односе на Ребаланс буџета,
морају бити у складу са овом Одлуком.
Ова Одлука се одонси на буџетске кориснике,
који се у цјелости, или дјелимично, финансирају из
буџета.
Члан 2.
Средства Ребаланса буџета, из члана 1. ове
Одлуке, распоређују се у укупном износу од
6.876.271,00 КМ.
Сви издаци буџетских корисника морају бити
утврђени у Ребалансу буџета и уравнотежени са
средствима.
Сви јавни приходи, укључујући и властите
приходе, које буџетски корисници остваре вршењем
дјелатности (редовна, допунска и сл.), су средства
Ребаланса буџета, која морају бити распоређена у
билансу буџета и исказана по изворима из којих потичу.
Члан 3.
Одјељење за финасије и буџет контролише
прилив и одлив новчаних средстава, према усвојеном
Ребалансу буџета.
Одјељење за финасије и буџет ће стављати на
располагање планирана средства Ребалансом буџета,
свакодневним уносом у систем.
Члан 4.

Члан 6.

Члан 7.
Одјељење за финансије и буџет врши пренос
средстава за извршење обавеза, по основу расхода
Ребаланса буџета, искључиво на основу вјеродостојних
књиговодствених докумената. Вјеродостојни књиговодствени документи су:
∙ понуде, предрачуни и уговори;
∙ рачуни за набавку средстава, материјала, роба и
услуга;
∙ грађевинске ситуације за изведене радове;
∙ обрачунске листе плата и накнада;
∙ одлуке и рјешења надлежних органа, из којих
проистичу финансијске обавезе;
∙ остали финансијски документи.
Члан 8.
Код трошења средстава текућих помоћи,
надлежне потрошачке јединице Општинске управе су
обавезне да Одјељењу за финансије провјере и
резервишу средства, прије одлучивања о додјели и
трошењу сљедећих расхода:
∙ буџетска резерва,
∙ помоћи појединцима (ПЈ Одјељење за општу управу
заједничке, управно-правне послове и борачкоинвалидску заштиту),
∙ помоћи удружењима грађана (ПЈ Одјељење за општу
управу, заједничке, управно-правне послове и борачкоинвалидску заштиту, ПЈ Одјељење за привреду,
друштвене дјелатности и локални економски развој),
∙ помоћи јавним предузећима и установама (ПЈ Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и локални
економски развој).

Члан 5.

Пренос ових средстава врши Одјељење за
финансије и буџет, у складу са чланом 7. ове Одлуке, а
на основу закључка Начелника општине.
Закључак овјерава и Одјељење за финансије и
буџет, које, у својој евиденцији, чува и одређену документацију (захтјев корисника буџета, програм, пројекат,
правдање додијељених средстава, записник комисије, и
друго) и прати намјенски утрошак додијељених
средстава.

Корисници буџетских средстава дужни су да
средства, утврђена у Ребалансу буџета, користе,

Одјељење за привреду, друштвене дјелатности
и локални економски развој, дужно је трошити

Средства и издаци, по основу капиталних
помоћи, уплаћена на рачун посебних намјена или
редован рачун, која нису планирана у Ребалансу буџета,
трошиће се у складу са утврђеном намјеном,
стављањем на располагање за буџетску потрошњу, када
се укаже потреба, а биће укључена у Ребаланс буџета,
путем Ребаланса.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 5

динамику трошења средстава, која се додијеле
удружењима грађана.
Одјељење за финансије и буџет контролише
тромјесечну динамику трошења средстава, чију оправданост и намјенски утрошак прате надлежна
одјељења.
Члан 9.

Страна 15

рачуна на текуће рачуне запослених и других корисника
у одговарајућим банкама.
Члан 13.
Обавезе, по основу издатака Ребаланса буџета,
у случајевима неликвидности, извршиће се према
сљедећим приоритетима:
1. средства за порезе и доприносе на нето плате и остала
лична примања,
2. средства за социјалну заштиту и средства за нето
плате,
3. средства за остала лична примања,
4. средства за обавезе према добављачима за робу,
материјал и услуге,
5. средства према добављачима за инвестиције и
инвестиционо одржавање,
6. средства за остале обавезе.

Корисници буџетских средстава могу стварати
обавезе и користити средства само за намјене предвиђене Ребалансом буџета и то до износа који је
планиран, а у складу са расположивим средствима.
Ако нема расположивих средстава у одговарајућем периоду, буџетски корисник може, у оправданим случајевима, поднијети Одјељењу за финансије и
буџет захтјев за ангажовање средстава унапријед или
приједлог за реалокацију средстава, у оквиру своје
потрошачке јединице.
Одјељење за финансије и буџет доставља
приједлог за ангажовање средстава унапријед или за
реалокацију средстава, у оквиру, или између
потрошачких јединица, Начелнику општине на
одобравање.

Начелник општине дужан је Скупштини
општине поднијети годишњи извјештај о извршењу
Ребаланса буџета, у законском року.

Члан 10.

Члан 15.

На основу члана 41. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске", број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),
Начелник општине може, по приједлогу Одјељења за
финансије и буџет, средства, распоређена буџетом,
прерасподјељивати (реалоцирати):
- у оквиру потрошачке јединице, до висине 50% укупне
вриједности планираних издатака,
- између потрошачких јединица и то до износа од 5%
укупне вриједности планираних средстава потрошачке
јединице са које се врши реалокација.

За извршење Ребаланса буџета, Начелник
општине одговоран је Скупштини општине.

Члан 14.

Члан 16.
За тачност финансијских извјештаја, одговорни су Начелник општине и Одјељење за финансије и
буџет.
Члан 17.

Начелник је обавезан да тромјесечно извјештава Скупштину општине о извршеној прерасподјели
средстава, из става 1. овог члана.

Контрола намјенског трошења и утрошка
буџетских средстава, као и поступања корисника
буџетских средстава, врши се у складу са одредбама
Закона о буџетском систему Републике Српске.

Члан 11.

Члан 18.

Кориштење средстава буџетске резерве врши
се у складу са Законом о буџетском систему Републике
Српске, а на основу инструкције Министарства
финансија средства се прераспоређују на одговарајућу
буџетску позицију, са које се врши плаћање.
Начелник општине одлучује о кориштењу средстава буџетске резерве за подмирење непредвиђених
расхода, који се појаве током буџетске године и
недовољно планираних расхода.
Начелник општине обавезан је полугодишње и
годишње извјештавати Скупштину општине о кориштењу средстава буџетске резерве.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари".
Број: 01-022-120/16
Датум: 11.07.2016. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
Остоја Стевановић
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Члан 12.
Исплата плата и осталих личних примања буџетских корисника, врши се преносом са буџетског

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске",
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чланова 14. и 18.
Закона о експропријацији („Службени гласник
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Републике Српске", број: 112/06, 37/07, 66/08, 110/08,
79/15), чланова 35. и 61. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари", број: 1/15) и
Одлуке о давању сагласности за план (активности
предвиђене идејно - пројектним рјешењем) регулације
– прочишћавања корита ријеке Остружње кроз насеље
Станари ( „Службени гласник општине Станари", број:
3/15), Скупштина општине Станари, на 13. сједници,
одржаној 11.07.2016. године, доноси:
ОДЛУКУ
о покретању иницијативе утврђивња општег
интереса за реализацију пројекта регулације –
прочишћавања корита ријеке Остружње кроз
насеље Станари
Члан 1.
Покреће се иницијатива о утврђивању јавног
интереса за реализацију пројекта регулације –
прочишћавања корита ријеке Остружње кроз насеље
Станари, као објекта економске инфраструктуре.
Утврђивање јавног интереса за реализацију
пројекта се односи на непокретности које захвата траса
корита ријеке Остружње, како је предвиђено главним
пројектом регулације – прочишћавања корита ријеке
Остружње кроз насеље Станари ГП – 02-15 и измјенама
и допунама по главном пројекту регулације –
прочишћавања корита ријеке Остружње кроз насеље
Станари ГП – 03-16.

Број 5

Члан 1.
Одобрава се куповина пословне зграде и
земљишта, саграђене на парцели означене као к.ч.
1611/1 Лука економско двориште, површине 7.205 м2 и
Лука привредна зграда 841 м2, уписана у ПЛ број 574
к.о. Рашковци, као по сјед „ЕФТ-Рудник и
Термоелектрана Станари" д.о.о. Станари 1/1, што
одговара старом премјеру к.ч. 178/2 Лука економско
двориште, површине 7.205 м2 и Лука привредна зграда
841 м2 уписана у ЗК уложак, број: 209 к.о. Рашковци,
као власништво „ЕФТ-Рудник и Термоелектрана
Станари" д.о.о. Станари 1/1, по цијени од 2.000.000,00
(словима:двамилиона 0/100) КМ.
У цијену нису урачунате пореске обавезе.
Стварна површина парцеле, означене као к.ч.
1611/1, Лука економско двориште је 10.022 м2, ће бити
поцијепана на дио од 7.205 м2 и 2.817 м2, а предмет
купње је површина од 7.205 м2.
Члан 2.
Начин плаћања биће дефинисан уговором, и
биће директно везан за концесиону накнаду, у наредних
10 година.
Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине Станари да, у
име општине Станари, закључи уговор за куповину
пословне зграде и земљишта, из члана 1. ове Одлуке.

Члан 2.

Члан 4.

Обавезује се Начелник општине Станари да,
код надлежних органа, проведе све активности,
неопходне за израду експропријационог плана, односно
елабората.

Обавезује се Начелник општине да, прије
потписивања уговора, за куповину предметне
некретнине, издејствује брисање терета-хипотеке.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у „Службеном гласнику општине
Станари".

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Станари".
Број: 01-022-121/16
Датум: 11.07.2016. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
Остоја Стевановић
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске",
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 35. Статута
општине Станари („Службени гласник општине
Станари", број: 01/15) и члана 5. Одлуке о куповини
пословне зграде и земљишта („Службени гласник
општине Станари", број: 03/16), Скупштина општине
Станари, на 13. сједници, одржаној 11.07.2016. године,
доноси:
ОДЛУКУ
о куповини пословне зграде и земљишта за потребе
ЈЗУ Дом здравља Станари и других општинских
институција

Члан 5.

Број: 01-022-122/16
Датум: 11.07.2016. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
Остоја Стевановић
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске",
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 3. и члана 12.
Закона о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске", број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана
17. Статута општине Станари („Службени гласник
општине Станари", број: 1/15), Скупштина општине
Станари, на 13. сједници, одржаној 11.07.2016. године,
доноси:
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Јавне
установе „Културно-информативни центар"
општине Станари

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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Члан 1.
Овом Одлуком, мијења се и допуњује Одлука о
оснивању Јавне установе „Културно-информативни
центар" општине Станари („Службени гласник
општине Станари", број: 7/15), тако што се, у уводу
Одлуке, бришу ријеч и број „и 27".
Члан 2.
У цијелом тексту Одлуке, мијења се назив
Јавне установе „Културно-информативни центар"
општине Станари у Јавна установа „Центар за културу"
општине Станари, у одговарајућем падежу, а у складу са
чланом 2. ове Одлуке.
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„Културно-информативни центар" општине Станари
(„Службени гласник општине Станари", број: 7/15),
непосредно ће се примјењивати одредбе закона.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари".
Број: 01-022-123/16
Датум: 11.07.2016. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
Остоја Стевановић

Члан 3.
У члану 3. ставу 1. Одлуке, брише се реченица
„Скраћени назив Јавне установе је ЈУ „КИЦ" Станари".
Члан 4.
У члану 4. Одлуке, иза ријечи „образовања
одраслих", брише се ријеч: „информисања".
Члан 5.
Члан 6. Одлуке, мијења се и гласи:
„Дјелатности Јавне установе су:
- 58.11 Издавање књига;
- 58.14 Издавање часописа и периодичних публикација;
- 58.19 Остала издавачка дјелатност;
- 59.14 Дјелатности приказивања филмова;
- 68.20 Изнајмљивање и пословање сопственим
некретнинама или некретнинама
узетим у закуп (лизинг);
- 74.20 Фотографске дјелатности;
- 82.30 Организација састанака и пословних сајмова;
- 85.52 Образовање у области културе;
- 85.59 Остало образовање, д.н;
- 90.01 Извођачка умјетност;
- 90.02 Помоћне дјелатности у извођачкој умјетности;
- 90.03 Умјетничко стваралаштво;
- 90.04 Рад умјетничких објеката."
Члан 6.
Члан 23. Одлуке, мијења се и гласи:
„ЈУ „Центар за културу" ће донијети Статут у року 60
дана, од дана уписа у судски регистар, уз претходно
прибављену сагласност оснивача.
Члан 7.
У члану 24. став 1. мијења се и гласи:
„Оснивач је дужан извршити избор и именовање органа
управљања, у року од годину дана, од дана уписа у
судски регистар."
Члан 8.
На сва питања, која нису регулисана овом
Одлуком и Одлуком о оснивању Јавне установе

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске",
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 2. Одлуке о
измјени и допуни Одлуке о оснивању Јавне установе
„Културно-информативни центар" општине Станари и
члана 35. Статута општине Станари („Службени
гласник општине Станари", број: 1/15), Скупштина
општине Станари, на 13. сједници, одржаној 11.07.2016.
године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о усаглашавању Рјешења о именовању вршиоца
дужности директора ЈУ „Културно –
информативни центар" општине Станари, у
складу са Одлуком о измјенама и допунама Одлуке
о оснивању ЈУ „Културно-информативни центар"
општине Станари
Члан 1.
Усклађује се Рјешење о именовању вршиоца
дужности директора ЈУ „Културно – информативни
центар" општине Станари, тако да се, у цијелом тексту
Рјешења, мијења назив Јавне установе „Културноинформативни центар" општине Станари у Јавна
установа „Центар за културу" општине Станари, у
одговарајућем падежу, а у складу са чланом 1. ове
Одлуке.
Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари".
Број: 01-022-124/16
Датум: 11.07.2016. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
Остоја Стевановић
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Број 5

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

јумима и поступку додјеле општинских признања и
награда („Службени гласник општине Станари", број:
5/15).

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске",
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 2. Одлуке о
измјени и допуни Одлуке о оснивању Јавне установе
„Културно-информативни центар" општине Станари и
члана 35. Статута општине Станари („Службени
гласник општине Станари", број: 1/15), Скупштина
општине Станари, на 13. сједници, одржаној
11.07.2016. године, доноси:

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

РЈЕШЕЊЕ
о усаглашавању Рјешења о именовању вршилаца
дужности чланова Управног одбора ЈУ „Културно
– информативни центар" општине Станари, у
складу са Одлуком о измјенама и допунама Одлуке
о оснивању ЈУ „Културно-информативни центар"
општине Станари
Члан 1.

Број: 01-022-126/16
Датум: 11.07.2016. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
Остоја Стевановић
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 18. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ", број:
39/14), као и члана 62. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари", број: 1/15),
Начелник општине Станари, доноси посебну:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке саобраћајних
знакова

Усклађује се Рјешење о именовању вршилаца
дужности чланова Управног одбора ЈУ „Културно –
информативни центар" општине Станари, тако да се, у
цијелом тексту Рјешења, мијења назив Јавне установе
„Културно-информативни центар" општине Станари у
Јавна установа „Центар за културу" општине Станари, у
одговарајућем падежу, а у складу са чланом 1. ове
Одлуке.

За потребе општине Станари покреће се
поступак јавне набавке саобраћајних знакова, путем
директног споразума, најкасније у року три дана, од
доношења ове Одлуке.

Члан 2.

Члан 2.

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

Члан 1.

Јавна набавка, из члана 1. ове Одлуке, је
утврђена Планом јавних набавки, на позицији број: 50 –
Саобраћајни знаци – вертикална сигнализација.
Члан 3.

Број: 01-022-125/16
Датум: 11.07.2016. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
Остоја Стевановић
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 35. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари", број: 1/15) и
чланoвa 62, 152. и 159. Пословника о раду Скупштине
општине („Службени гласник општине Станари", број:
1/15), Скупштина општине Станари, на 13. сједници,
одржаној 11.07.2016. године, доноси:
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Станари обавезује
Комисију за награде и признања да проведе поступак за
додјелу општинских награда и признања, путем јавног
позива, а у складу са Одлуком о установљењу, критери-

Процијењена вриједност набавке је 3.000,00
КМ, без укљученог ПДВ-а.
Средства за извршење свих уговорених
обавеза, након спроведеног поступка јавне набавке,
обезбијеђена су буџетом општине Станари за 2016.
годину.
Члан 4.
Одјељење за финансије и буџет ће спровести
поступак јавне набавке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 02-404-52-1/16
Станари, 10.05.2016. године
Достављено:
- Одјељење за финансије и буџет,
- а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Душан Панић

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 5

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 17. став 1 Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ", број: 39/14), члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске",
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), Одлуке о допунским
правима бораца, ратних војних инвалида и породица
погинулих бораца („Службени гласник општине
Станари", број: 3/16) и члана 62. Статута општине
Станари („Службени гласник општине Станари", број:
1/15), Начелник општине Станари, доноси посебну:
ОДЛУКУ
о покретању поступка Јавне набавке „Услуга
бањске рехабилитације"
Члан 1.
За потребе општине Станари, покреће се поступак Јавне набавке „Услуга бањске рехабилитације''. ЈРЈН: 98332000-9 Услуге Бања.
Члан 2.
Предвиђен максималан износ средстава за
реализацију јавне набавке је 30.000,00 КМ.
Буџетска ставка, са које се обезбјеђују финансијска средства је из буџета општине Станари за 2016.
годину, потрошачка јединица: Одјељење за општу
управу, заједничке, управно-правне послове и борачкоинвалидску заштиту; ставка: помоћи породицама палих
бораца, ратних војних инвалида, цивилних жртава рата
и борцима (416 100).
Члан 3.
За предметну јавну набавку спровешће се
процедура, на основу члана 8. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине и одредаба Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса
II, дио Б, Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ", број: 104/14).
Члан 4.
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лник општине расписује набавку „Услуга бањске
рехабилитације", на основу Правилника о поступку
додјеле уговора о услугама, из Анекса II, дио Б Закона о
јавним набавкама, доношењем Одлуке о покретању
Јавне набавке, у складу са чланом 17. став 1. Закона о
јавним набавкама.
На основу наведеног, рјешено је као у диспозитиву ове Одлуке.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 18. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ", број:
39/14), као и члана 62. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари", број: 1/15),
Начелник општине Станари, доноси:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке насипања
локалних путева на територији општине Станари
Члан 1.
За потребе општине Станари, покреће се
поступак јавне набавке радова на насипању путева на
територији општине Станари, путем отвореног
поступка, најкасније у року три дана, од доношења ове
Одлуке.
Члан 2.
Јавна набавка, из члана 1. ове Одлуке, је
утврђена Планом јавних набавки, на позицији 33:
Насипање локалних путева
Члан 3.
Процијењена вриједност набавке је 239.420
КМ, без укљученог ПДВ-а.
Средства за извршење свих уговорених
обавеза, након спроведеног поступка јавне набавке,
обезбијеђена су буџетом општине Станари за 2016.
годину, економски код 412 500.
Члан 4.

У складу са чланом 52. став 4. Закона о јавним
набавкама БиХ, нема препрека за закључивање уговора
са било којим понуђачем.

Одјељење за финансије и буџет ће спровести
поступак јавне набавке.

Члан 6.

Члан 5.

Предвиђени почетак реализације је од
15.08.2016. године до 15.09.2016. године.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 02-404-72.1/16
Станари, 22.06.2016. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Душан Панић
О б р а з л о ж е њ е:
У скалду са буџетом општине Станари, Наче-

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 02-404-73-1/16
Станари, 27.06.2016. године
Достављено:
- Одјељење за финансије и буџет,
- а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Душан Панић

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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Број 5

(„Службени гласник општине Станари", број: 1/15),
Начелник општине Станари, доноси:

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 18. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ", број:
39/14), као и члана 62. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари", број: 1/15),
Начелник општине Станари, доноси:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке изградње
мостова на територији општине Станари

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке доградње
помоћног објекта на гробљу у МЗ Станари
Члан 1.
За потребе општине Станари, покреће се
поступак јавне набавке радова на доградњи помоћног
објекта на гробљу у МЗ Станари, путем конкурентског
захтјева, најкасније у року три дана, од доношења ове
Одлуке.

Члан 1.
Члан 2.
За потребе општине Станари покреће се
поступак јавне набавке радова на изградњи и
реконструкцији мостова на територији општине
Станари, путем конкурентског поступка, најкасније у
року три дана, од доношења ове Одлуке.

Јавна набавка, из члана 1. ове Одлуке, је
утврђена Планом јавних набавки, на позицији 62:
Изградња помоћних објеката у МЗ-а.
Члан 3.

Члан 2.
Јавна набавка, из члана 1. ове Одлуке, је
утврђена Планом јавних набавки, на позицији 61:
Изградња мостова.
Члан 3.
Процијењена вриједност набавке је 79.700,00
КМ, без укљученог ПДВ-а.
Средства за извршење свих уговорених
обавеза, након спроведеног поступка јавне набавке,
обезбијеђена су Ребалансом буџета општине Станари за
2016. годину, економски код: 511 100.
Члан 4.
Одјељење за финансије и буџет ће спровести
поступак јавне набавке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Процијењена вриједност набавке је 35.000,00
КМ, без укљученог ПДВ-а.
Средства за извршење свих уговорених
обавеза, након спроведеног поступка јавне набавке,
обезбијеђена су Ребалансом буџета општине Станари за
2016. годину, економски код 511 100.
Члан 4.
Одјељење за финансије и буџет ће спровести
поступак јавне набавке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 02-404-84-1/16
Станари, 08.07.2016. године
Достављено:
- Одјељење за финансије и буџет,
- а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Душан Панић

Број: 02-404-82-1/16
Станари, 05.07.2016. године
Достављено:
- Одјељење за финансије и буџет,
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Душан Панић
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 18. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ", број:
39/14), као и члана 62. Статута општине Станари

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи РС („Службени гласник РС", број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 62. Статута општине
Станари („Службени гласник општине Станари", број:
1/15), Начелник општине, доноси:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе СКПД
„ЛАЗАРИЦА" Станари

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 5

Члан 1.
Додјељују се средства СКПД „ЛАЗАРИЦА"
Станари, у износу од 1.000,00 КМ, на основу Захтјева,
број: 06-632-4/16, од 06.07.2016. године, а који је прилог
ове Одлуке.
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(„Службени гласник општине Станари", број: 1/15),
Начелник општине, доноси:
ОДЛУКУ
о додјели буџетских средстава ОО СДС Станари
Члан 1.

Члан 2.
Наведена средства биће извршена са потрошачке јединице 0138150 Одјељење за привреду,
друштвене дјелатности и локални економски развој,
економски код број 415 200 Финансирање културно
умјетничких друштава и осталих организација у
области културе.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун
СКПД „ЛАЗАРИЦА" Станари, број:
5553000021318625, код Нове банке а.д. Бања Лука.

Додјељују се средства ОО СДС Станари, у
износу од 10.000,00 КМ, на основу Захтјева, број: 06/104-4/16, од 21.06.2016. године, а који је прилог ове
Одлуке.
Члан 2.
Наведена средства биће извршена са потрошачке јединице 0138150 Одјељење за привреду,
друштвене дјелатности и локални економски развој,
економски код, број: 415 200 Текући грантови
политичким организацијама и удружењима.
Члан 3.

Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије и буџет.

Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун
СДС-а, број: 5620990001714193, код НЛБ Развојне
банке.

Члан 5.

Члан 4.

Обавезује се СКПД „ЛАЗАРИЦА" Станари да
оправда трошење додијељених средстава достављањем
ваљаних доказа (рачуна) на увид у Одјељење за
финансије и буџет.

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

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 02-04-4-1/16
Станари, 06.07.2016. године.

О б р а з л о ж е њ е:
С обзиром на расположивост средстава, на
позицији Финансирање културних организација,
одлучено је као у диспозитиву.

Достављено:
- ОО СДС Станари,
- Одјељење за финансије и буџет,
- а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Душан Панић

Број: 02-632-4-1/16
Станари, 07.07.2016. године.
Достављено:
- СКПД „ЛАЗАРИЦА" Станари,
- Одјељење за финансије и буџет
- А/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Душан Панић
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи РС („Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 62. Статута општине Станари

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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 43. Закона о локалној
самоуправи РС („Службени гласник РС", број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 62. Статута општине
Станари („Службени гласник општине Станари", број:
1/15), Начелник општине, доноси:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Удружења
пољопривредних произвођача „Пољопривредник"
Станари

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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Број 5

Члан 1.

Члан 1.

Додјељују се средства Удружењу пољопривредних произвођача „Пољопривредник", у Станарима,
у износу од 4.000,00 KM, а на основу Захтјева, број:
06/1-40-30/16, од 21.06.2016. године.

Додјељују се средства Српској православној
црквеној општини Станари, у износу од 20.000,00 КМ,
на основу Захтјева, број: 06-08-16/16, од 04.07.2016.
године, а који је прилог ове Одлуке.

Члан 2.

Члан 2.

Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150 Одјељење за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој, економски код
415 200 Финансирање Удружења пољопривредника
„Пољопривредник".
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун
Удружењу пољопривредних произвођача „Пољопривредник" у Станарима, број: 5553000023048232, код
Нове банке а.д. Бања Лука.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за 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
финансије и буџет.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
О б р а з л о ж е њ е:
Обзиром на расположивост средстава, на
позицији Финансирање удружења пољопривредника
„Пољопривредник", одлучено је као у диспозитиву.
Број: 02-40-30-1/16
Станари, 22.06.2016. године
Достављено:
- УПП „Пољопривредник" Станари,
- Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и локални економски развој,
- Одјељење за финансије и буџет
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Душан Панић
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи РС („Службени гласник РС", број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 62. Статута општине
Станари („Службени гласник општине Станари", број:
1/15), Начелник општине, доноси:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Српске православне
црквене општине Станари

Наведена средства биће извршена са потрошачке јединице 0138150 Одјељење за привреду,
друштвене дјелатности и локални економски развој,
економски код број 415 200 Изградња спомен храма у
Станарима.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун
СПЦО Станари, број: 5553000026073856, код Нове
банке а.д. Бања Лука.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се СПЦО Станари да оправда
трошење додијељених средстава достављањем
ваљаних доказа (рачуна) на увид у Одјељење за
финансије и буџет.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
О б р а з л о ж е њ е:
Обзиром на расположивост средстава, на
позицији Изградња спомен храма у Станарима,
одлучено је као у диспозитиву.
Број: 02-08-16-1/16
Станари, 05.07.2016. године
Достављено:
- СПЦО Станари,
- Одјељење за привреду,
друштвене дјелатности и локални економски развој,
- Одјељење за финансије и буџет,
- А/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Душан Панић
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ
Број: 02-66-10-1/16
Датум: 17.06.2016. година
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи РС („Службени гласник РС“, број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 62. Статута општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
1/15), Начелник општине, доноси:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 5

ОДЛУКУ
о додјели буџетских средстава за потребе Клуба
борилачких спортова “Рудар“ Станари
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ОДЛУКУ
о додјели буџетских средстава ИО СП Станари
Члан 1.

Члан 1.
Додјељују се буџетска средства Клубу борилачких спортова „Рудар“ Станари, у сврху финансијске
помоћи за реализацију програма рада и календара
активности, у износу од 3.500,00 КМ, а на основу
Захтјева, број: 02-66-10/16, од 10.05.2016. 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: 5553000010078750, код Нове банке а.д. Бања Лука.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Клуб борилачких спортова „Рудар“ Станари да оправда трошење додијељених
средстава достављањем ваљаних доказа (рачуна) на
увид у Одјељење за финансије и буџет.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Достављено:
- КБС „Рудар“ Станари,
- Одјељење за привреду,
друштвене дјелатности и локални економски развој,
- а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Душан Панић
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи РС („Службени гласник РС", број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 62. Статута општине
Станари („Службени гласник РС", број: 1/15), чланова
2. и 5. Закона о финансирању политичких странака из
буџета Републике, града и општине („Службени
гласник РС", број: 65/08), а у вези са Одлуком о начину
расподјеле финансијских средстава политичким
странкама из буџета општине Станари („Службени
гласник РС", број: 5/15), Начелник општине, доноси:

Додјељују се буџетска средства ИО СП
Станари, у износу од 3.000,00 КМ, а на основу Захтјева,
број: 06/1-04-5/16, од 23.06.2016. године.
Члан 2.
Горе наведена средства биће исплаћена са
потрошачке јединице 0138150 Одјељење за привреду,
друштвене дјелатности и локални економски развој, са
позиције 415 200 Текући грантови политичким
организацијама и удружењима.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун,
број: 5620050000295130, код НЛБ Развојне банке.
Члан 4.
За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије и буџет.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 02-04-5-1/16
Станари, 29.06.2016. године
Достављено:
- ИО СП Станари,
- Одјељење за финансије и буџет,
- а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Душан Панић
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ
Број: 02-66-9-1/16
Датум: 17.06.2016. године
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи РС
(„Службени гласник РС", број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 62. Статута општине Станари („Службени
гласник општине Станари", број: 1/15), Начелник
општине, доноси:
ОДЛУКУ
о додјели буџетских средстава за потребе
Спортског друштва „Рудар" Станари
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Број 5

Члан 1.

клуба „Слога-Хемофарм" Добој, секција Станари

Додјељују се буџетска средства Спортском
друштву „Рудар", из Станара, за фудбалску сезону
2015/2016, у Подручној фудбалској лиги Добој, у
износу од 3.000,00 КМ, а на основу Захтјева, број: 04/166-9/16, од 27.04.2016. године.

Члан 1.
Додјељују се буџетска средства Kaрате клубу
„Слога", секција Станари, за одлазак на такмичење, у
износу од 500,00 КМ, а на основу Захтјева, број: 02-6612/16, од 17.05.2016. године.

Члан 2.
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.

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.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун
Спортског друштва „Рудар" Станари, број: 55530000084796-08, код Нове банке а.д. Бања Лука.

Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун
Карате клуба „Слога" Добој, број: 562-005-0000034685, код НЛБ Развојне банке.

Члан 4.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
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 финансије и буџет.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Достављено:
- СД „Рудар" Станари,
- Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и локални економски развој,
- а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Душан Панић
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ
Број: 02-66-12-1/16
Датум: 20.06.2016. године
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи РС („Службени гласник РС", број: 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 62. Статута општине
Станари („Службени гласник општине Станари", број:
1/15), Начелник општине, доноси:
ОДЛУКУ
о додјели буџетских средстава за потребе Kaрате

О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Карате клуб „Слога" Добој,
секција Станари да оправда трошење додијељених
средстава, достављањем ваљаних доказа (рачуна) на
увид у Одјељење за финансије и буџет.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Достављено:
- КК „Слога" Добој, секција Станари,
- Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и
локални економски развој,
- а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Душан Панић
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске",
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 62. Статута
општине Станари („Службени гласник општине
Станари", број 1/15), Начелник општине Станари,
доноси
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног огласа за израду идејног
рјешења - логотипа Центра за културу Станари

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Број 5

Члан 1.
Умјетничко рјешење-логотип Центра за културу Станари мора осликавати друштвено и културно
наслијеђе, карактеристично за становништво и
територију општине Станари.
Члан 2.
Радови се достављају Конкурсној комисији,
чији ће састав и критеријуме за оцјену радова одредити
начелник општине Станари, својом одлуком.
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Правилника, сматрају се возила у власништву Општине
или возила која су уступљена на коришћење Општини, у
складу са међусобним уговором или одлуком другог
државног органа или организације.
Члан 3.
Под службеним пословима подразумијевају се
послови који спадају у прописани дјелокруг рада
Општинске административне службе.
II- НАЧИН КОРИШЋЕЊА

Члан 3.

Члан 4.

За најуспјешнији приједлог идејног рјешења,
облика и садржаја логотипа Центра за културу Станари,
додијелиће се новчана награда у износу од 250,00 KM.
Додијељена награда третира се и као награда за откуп
рада, који остаје у трајном кориштењу Центра за
културу Станари.

Употребу службеног возила одобрава начелник
Oпштине (у даљем тексту: начелник) или друго лице, по
овлашћењу начелника, за потребе вршења службених
послова функционера, службеника и осталих
запослених у Општини. Изузетно, начелник може
одобрити употребу службеног возила и за друге потребе
запослених. По одобрењу начелника, службена возила
могу користити и други органи и организације са
подручја Општине.
Употребу возила за потребе посланика,
одборника и других лица изван Административне
службе одобрава начелник Општине.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у „Службеном гласнику општине
Станари"

Члан 5.

Број: 02-052-74/16
Датум: 21.07.2016. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Душан Панић
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 43. и члана 72. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу
са чланом 62. Статута општине Станари („Службени
гласник општине Станари", број: 1/15), Начелник
општине, доноси:
ПРАВИЛНИК
o условима и начину коришћења
службених возила
I- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови и начин
кориштења, техничког одржавања, чувања и употребе
службених возила oпштине Станари (у даљем тексту:
Општина) за обављање службених послова.

Употребу властитог возила, у службене сврхе,
одобрава Начелник. Накнада трошкова за коришћење
властитог возила у службене сврхе износи 20% цијене
једног литра горива за сваки пређени километар, у
складу са Уредбом о накнадама за службена путовања у
земљи и иностранству за запослене у јавном сектору
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске", број: 73/10).
Члан 6.
Коришћење службених возила на подручју
општине Станари и изван сједишта општине, за потребе
одјељења (по правилу) се врши на основу захтјева
општинских функционера, начелника одјељења (по
могућности писменог, прије на један дан) упућеног
Начелнику општине или лицу које овласти начелник.
Захтјевом треба прецизирати податке о одредишту,
разлогу због којег се аутомобил користи, термину и
времену коришћења.
Одобрење за коришћење је у писменој форми.
Одобрење корисник путничког аута предаје возачу који
га прилаже путном налогу. Изузетно, овлашћено лице
може одобрити коришћење службеног возила референтима и на основу писмене сагласности начелника
одјељења, али само у случају одсуства Начелника
општине.
Члан 7.

Члан 2.
Службеним возилима Општине, у смислу овог

Службеним возилом управља радник у општини, распоређен на пословима возача. Службеним вози-
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лом могу управљати и други запослени са возачком
дозволом за управљање моторним возилом одређене
категорије.
Службеним возилом не могу да управљају
лица која нису у радном односу у органима Општине.

Број 5

радног времена или у нерадне дане, корисник возила је
дужан да кључеве , саобраћајну дозволу и путни налог
врати првог радног дана, по обављеном послу, у седам
часова.
Члан 13.

Члан 8.
Корисник возила је дужан да прије пута
прегледа да ли је возило опремљено потребном
опремом и да ли је технилки исправно.
Члан 9.
Коришћење службеног возила допуштено је
само на основу (збирног) путног налога за возило (који
се попуњава у два примјерка, читким штампаним
словима), у складу са Правилником о обрасцу, садржају
и начину попуњавања путног налога („Службени
гласник Републике Српске", број: 23/00 и 21/04).
Путни налог за службена возила издаје возач
службеног возила, а у његовој одсутности лице које
овласти начелник.
Корисник возила, кључеве, саобраћајну дозволу и путни налог возила, преузимаће од лица које
овласти начелник.
Члан 10.
Путни налог за службено возило мора се
уредно водити, тако да прије сваког покретања возила и
по завршетку радног задатка корисник у путном налогу
мора уписати:
- датум и вријеме кориштења возила,
- релацију на којој се возило користило,
- почетно и завршно стање километар сата,
- укупно пређене километре, и
- потпис лица које је користило возило.
Члан 11.
Путни налог за возила издаје се сваког првог за
текући мјесец са уписаним почетним стањем пређених
километара, након претходно извршеног раздужења,
прописно попуњеног и обрађеног путног налога за
протекли мјесец. У току текућег мјесеца може се издати
и нови путни налог за исто возило у случају да је
претходно издати налог попуњен прије истека текућег
мјесеца.
Члан 12.
Послије завршеног радног задатка, корисник
возила је у обавези да кључеве, саобраћајну дозволу и
уредно попуњен путни налог преда лицу које овласти
начелник. Истовремено, корисник је у обавези да
пријави настале кварове и оштећења на возилу (о чему
ће сачинити службену забиљешку) као и потребу за
досипањем горива када показивач падне на четвртину
резервоара.
У случају да се возило користи послије истека

Приликом сипања горива, потребно је у путни
налог уписати стање бројчаника на км/ч у моменту
досипања горива и извршити овјеру сипања горива у
путном налогу потписом овлаштеног радника
бензинске пумпе на којој је гориво сипано у возило.
Сипање горива се врши на основу налога за
точење горива-наруџбенице (како у службена тако и у
приватна возила када се користе у службене сврхе),
искључиво само код уговором одређених снабдјевача бензинских пумпи. Само изузетно, када је то немогуће,
због превелике удаљености од уговореног добављача,
сипање се може извршити код другог добављача.
Члан 14.
Висина утрошка средстава за погонско гориво,
уље, мазиво и техничко одржавање службених возила
утврђује се буџетом Општине. Задужење и правдање
утрошка погонског горива обавља се следећом
процедуром: Налог за сипање горива у службена
возила, за кориснике, одобрава Начелник возачу
службеног возила, а у његовој одсутности лицу које
овласти.
По испостављеној фактури, евидентира се
утрошак горива према кориснику возила, врсти горива и
количини горива.
Члан 15.
Лице, задужено за издавање путног налога за
службена возила, води евиденцију о издатим путним
налозима, коју чине сви збирни мјесечни путни налози
за кориштење возила, чије стране морају бити
нумерисане и садржавати сљедеће податке:
-редни број,
-број путног налога (серијски број),
-датум идавања путног налога,
-име и презиме возача,
-регистарски број моторног возила и
-датум враћања путног налога.
Поред наведене евиденције, лице задужено за издавање
путног налога за службена возила, води:
- евиденцију налога за набавку горива, мазива и његовој
потрошњи,
- евиденцију о техничкој исправности возила,
правовременом сервисирању и оправци возила и
- евиденцију о пријављивању штете на возилу.
Члан 16.
Ради контроле и састављања извјештаја, возач
путне налоге на крају мјесеца са прилозима (наруџбеницама за набавку горива, отпремницама за гориво и
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одобрењима о кориштењу возила) даје на увид
овлашћеном лицу. Послије контроле и састављања
извјештаја возач путне налоге са прилозима одлаже у
регистраторе. На крају године, по завршетку
извјештаја, регистратори са налозима и прилозима се
архивирају и чувају, у складу са одредбама прописа о
архивирању финансијске документације.

Страна 27

случају непримјењивања овим Правилником утврђених
услова и начина коришћења службених возила.
IV- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Надзор на примјени овог Правилника вршиће
начелници одјељења Општинске управе.

Члан 17.

Члан 24.

Службена возила, за вријеме када се не
користе, морају бити гаражирана, односно паркирана
иза зграде Општине. За вријеме, за које се не користе
службена возила, кључеви, саобраћајна дозвола и
путни налог за возила налазиће се код лица које овласти
Начелник или код возача.

Оцјену оправданости трошења средстава за
коришћење службених возила врши Начелник
Општине, најмање једном годишње, на бази годишњег
извјештаја о коришћењу службених возила.

III - ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ
Члан 18.
За исправност возила и њихово благовремено
одржавање, задужује се возач службеног возила.
Уколико корисници службених возила имају примједби
на исправност возила у обавези су то исказати у писаној
форми и приложити приликом раздужења кључева,
саобраћајне дозволе и путног налога.
Члан 19.
Под техничким одржавањем службених возила, подразумијева се редовно и ванредно техничко
одржавање. Редовно техничко одржавање подразумијева прописане сервисне захвате од произвођача
возила. Ванредно техничко одржавање подразумијева
оправке дијелова и склопова возила, изискујући
посебне трошкове Општини.

Члан 25.
Запослени, који се не придржава одредаба овог
Правилника, одговараће за повреду радне дужности, а
за учињену штету одговараће и материјално.
Члан 26.
На питања, која нису регулисана овим Правилником, а везана су за коришћење службених возила,
сходно ће се примјењивати одредбе важећих прописа из
области безбједности саобраћаја и превоза у друмском
саобраћају.
Члан 27.
Саставни дио овог Правилника сачињавају
обрасци: захтјева за кориштење службеног возила,
одобрења о коришћењу службеног возила, евиденције о
издатим путним налозима, евиденције налоганаруџбеница за набавку горива, мазива и његовој
потрошњи, евиденције о трошковима одржавања и
сервисирања службеног возила и евиденције о
пријављивању штете на службеном возилу.

Члан 20.

Члан 27.

Редовну, законом прописану провјеру техничке исправности возила возач је обавезн извршити код
законом овлашћених организација, а остало (ванредно)
одржавање код одабране фирме са којом је склопљен
уговор, у складу са одредбама прописа о јавним
набавкама.

Овај Правилник ступа на снагу осмог, дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику oпштине
Станари''.
Број: 02-135-1/16
Датум: 20.06.2016. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ:
Душан Панић

Члан 21.
Налог за оправку возила одобрава Начелник
или друго лице, по његовом овлашћењу, у прописаној
процедури дијагностковања квара, планирања утрошка
средстава за техничко одржавање службених возила и
одобравања планиране оправке.
Процедура, из става 1. овог члана, утврђује се
на следећи начин: Након дијагностиковања квара од
стране овлашћеног добављача, односно вршиоца
услуга, попуњава се наруџбеница коју одобрава
Начелник или друго лице по његовом овлашћењу,
водећи рачуна о планираном утрошку средстава за
техничко одржавање службених возила.
Члан 22.
Корисник службеног возила дужан је надокнадити штету која је настала као посљедица
неовлашћеног и несавјесног коришћења возила, као и у

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 43. и члана 72. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу
са Одлуком о извршењу буџета општине Станари за
2016. годину и чланом 62. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари", број: 1/15),
Начелник општине, доноси:
ПРАВИЛНИК
о измјени и допуни Правилника
о додјели једнократне новчане помоћи социјално
угроженим повратницима
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Члан 1.
У Правилнику о додјели једнократне новчане
помоћи социјално угроженим повратницима
(„Службени гласник општине Станари", број: 3/16, од
25.05.2016. године, чланови 1. и 2. се допуњују на начин
да се иза ријечи „повратници", додају ријечи „избјегла и
расељена лица".
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Станари".
Број: 02-022-74-1/16
Датум: 27.06.2016.године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Душан Панић
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-021-3/16
Станари, 16.06.2016. године
На основу члана 43. став 1. алинеја 8. и члана
44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13),
члана 7. Закона о раду („Службени гласник Републике
Српске", број: 1/016) и Одлуке о оснивању Општинске
управе општине Станари („Службени гласник општине
Станари", број: 2/16), Начелник општине Станари,
доноси:
ПРАВИЛНИК
о измјени и допуни Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе
општине Станари
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине
Станари („Службени гласник општине Станари", број:
2/15, 6/15, 9/15, 3/16), у табеларном прегледу
систематизације радних мјеста Одјељења за општу
управу, заједничке, управно-правно послове и борачкоинвалидску заштиту, у 8. реду табеле, у радном мјесту
Самостали стручни сарадник за послове цивилне
заштите и старјешина ДВЈ-Добровољне ватрогасне
јединице, мијења се „назив радног мјеста", „радно
искуство" и „посебни услови", тако да гласи:
„Самостални стручни сарадник за послове цивилне
заштите и заштите од пожара", „1 година радног
искуства у струци у органима државне управе"
,Стручни испит за руководиоца акције гашења пожара"
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Станари".
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ:
Душан Панић

Број 5

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
На основу сравнавања са изворним текстом,
утврђено је да је, у Правилнику о условима и начину
остваривања субвенција за запошљавање нових
радника и самозапошљавање у производним, занатским
и услужним дјелатностима („Службени гласник
општине Станари, број: 3/16), учињена техничка
грешка, па, на основу члана 181. Пословника о раду
Скупштине општине Станари („Службени гласник
општине Станари“, број: 1/15), секретар Скупштине,
даје:
ИСПРАВКУ
у преамбули Правилника о условима и начину
остваривања субвенције за запошљавање нових
радника и самозапошљавање у производним,
занатским и услужним дјелатностима.
У преамбули Правилника о условима и начину
остваривања субвенција за запошљавање нових
радника и самозапошљавање у производним, занатским
и услужним дјелатностима, брише се дио текста „члана
32.“ и дио текста „(„Службени гласник општине
Станари“, број: 25/05, 30/07 и 17/12)“, а треба да стоји
„(„Службени гласник општине Станари“, број 1/15)“.
Број: 01-022-88.1/16
Датум: 28.06.2016. године
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ:
Милена Панић

Страна 56
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ОДЛУКА
о измјени Правилника о критеријумима
за додјелу студентских и ђачких стипендија
ОДЛУКА
о покрићу буџетског дефицита, исказаног
по обрачуну буџета општине
Станари за 2015. годину

1

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ
СТАНАРИ ЗА 2016. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО

3

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ
ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
ПО РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2016. ГОДИНУ

4

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ПО
РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2016. ГОДИНУ

5

РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ СТАНАРИ
ЗА 2016. ГОДИНУ - ФУНКЦИОНАЛНА
КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ СТАНАРИ
ЗА 2016. ГОДИНУ - ОРГАНИЗАЦИОНА
КЛАСИФИКАЦИЈАРАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
ОДЛУКА
о извршењу Ребаланса буџета општине
Станари за 2016. годину
ОДЛУКА
о покретању иницијативе утврђивња општег
интереса за реализацију пројекта регулације –
прочишћавања корита ријеке
Остружње кроз насеље Станари
ОДЛУКА
о куповини пословне зграде и земљишта за
потребе ЈЗУ Дом здравља Станари и
других општинских институција
ОДЛУКА
о измјенама и допунама Одлуке о оснивању
Јавне установе „Културно-информативни
центар" општине Станари
РЈЕШЕЊЕ
о усаглашавању Рјешења о именовању вршиоца
дужности директора ЈУ „Културно –
информативни центар" општине Станари,
у складу са Одлуком о измјенама и допунама
Одлуке о оснивању ЈУ „Културно-информативни
центар" општине Станари
ЗАКЉУЧАК
ОДЛУКА
о покретању поступка јавне набавке
саобраћајних знакова

ОДЛУКА
о покретању поступка Јавне набавке
„Услуга бањске рехабилитације"

19

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке насипања
локалних путева на територији општине Станари

19

ОДЛУКА
о покретању поступка јавне набавке изградње
мостова на територији општине Станари

20

ОДЛУКА
о покретању поступка јавне набавке доградње
помоћног објекта на гробљу у МЗ Станари

20

ОДЛУКА
о додјели средстава за потребе
СКПД „ЛАЗАРИЦА" Станари

20

ОДЛУКА
о додјели буџетских средстава
ОО СДС Станари

21

ОДЛУКА
о додјели средстава за потребе Удружења
пољопривредних произвођача „Пољопривредник"
Станари

21

ОДЛУКА
о додјели средстава за потребе Српске православне
црквене општине Станари

22

ОДЛУКА
о додјели буџетских средстава за потребе Клуба
борилачких спортова “Рудар“ Станари

22

ОДЛУКА
о додјели буџетских средстава за потребе Спортског
друштва „Рудар" Станари

24

ОДЛУКА
о додјели буџетских средстава за потребе Kaрате
клуба „Слога-Хемофарм" Добој, секција Станари

24

2

ОДЛУКА
о измјенама и допунама Одлуке о усвајању
Плана буџета општине Станари за 2016. годину
2
– РЕБАЛАНС

ТАБЕЛА ФИНАНСИРАЊА ПО
РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ЗА 2016. ГОДИНУ

Број 5

8

8

9

14

15

16

16

ОДЛУКА
о расписивању Јавног огласа за израду идејног рјешења
- логотипа Центра за културу Станари
24

ПРАВИЛНИК
o условима и начину коришћења
службених возила

ПРАВИЛНИК
о измјени и допуни Правилника о додјели једнократне
новчане помоћи социјално угроженим повратницима 27
ПРАВИЛНИК
о измјени и допуни Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске
управе општине Станари

17
18

18

25

27

ИСПРАВКА
у преамбули Правилника о условима и начину
остваривања субвенције за запошљавање нових
радника и самозапошљавање у производним, занатским и
услужним дјелатностима.
28

