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БРОЈ:9

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
157.

одржаној 12.10.2017. године, доноси:

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 37. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/17),
те члана 50. став 5. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске, број:
40/13, 106/15 и 3/16), Скупштина општине Станари,
на 08. редовној сједници, одржаној 12.10.2017. године,
доноси:
ОДЛУКУ
о усвајању Просторног плана општине Станари
2015-2035. године
Члан 1.
Усваја се Просторни план општине Станари
2015-2035. године (у даљем тексту: Просторни план).
Члан 2.

ОДЛУКУ
о куповини земљишта у к.о. Остружња Горња
Члан 1.
Општина Станари, за потребе рјешавања
имовинско-правног стања зграде МЗ Остружња Горња,
купује земљиште у к.о. Остружња Горња, власника:
1. Пејчић (Стојке) Миливоја из Остружње Горње:
- парцелу означену као к.ч. 285/1 „Бара“, пашњак 3.
класе, у површини од 538 м2, уписана у ПЛ број 96/2
к.о. Остружња Горња (нови премјер), што по старом
премјеру одговара дијелу к.ч. број 64, уписана у ЗК ул.
број 50 к.о. СП Остружња Горња.

Текстуални и графички дио Просторног плана,
у аналогном и дигиталном облику, чине саставни дио
ове Oдлуке.

Члан 2.

Члан 3.

Општина Станари земљиште, из члана 1. ове
Одлуке, купиће по цијени од 9,00 КМ/м2.

Просторни план се излаже на стални јавни
увид у просторијама Општинске управе општине
Станари.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-107/17
Датум: 12.10.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                   Остоја Стевановић

158.

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16) и члана 37. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/17),
Скупштина општине Станари, на 08. редовној сједници,

Члан 3.
Овлашћује се начелник општине Станари да, у
име општине Станари, закључи уговор о купопродаји
некретнина, из члана 1. ове Одлуке са Пејчић
Миливојем из Остружње Горње.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-110/17
Датум: 12.10.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                  Остоја Стевановић
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Страна: 2
159.

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16) и члана 37. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/17),
Скупштина општине Станари, на 08. редовној сједници,
одржаној 12.10.2017. године, доноси:
ОДЛУКУ
о куповини земљишта у к.о. Станари
Члан 1.
Општина Станари купује земљиште у к.о.
Станари, сљедећих власника:
1) Дујаковић (Радована) Славојке из Станара,
Рудничко насеље бб,
2) Гостимировић (Симе) Зорке из Станара бб и
3) Кузмић (Бранислава) Дариа из Велике
Буковице бб, Град Добој:
- парцелу означену као к.ч. број 1416, „Зовиште“, њива
6. класе, у површини од 7842м2, уписана у ПЛ број 99/1
к.о. Станари (нови премјер), што по старом премјеру
одговара парцели број 96/3, уписану у ЗК уложак број
242 к.о. СП Станари.
Члан 2.
Општина Станари земљиште, из члана 1. ове
Одлуке, купиће по цијени од 2 КМ/м2.
Члан 3.
Овлашћује се начелник општине Станари да, у
име општине Станари, закључи уговор о купопродаји
некретнина, из члана 1. ове Одлуке са Дујаковић
(Радована) Славојком из Станара, Рудничко насеље бб,
Гостимировић (Симе) Зорком из Станара бб и Кузмић
(Бранислава) Дариом из Велике Буковице бб, Град
Добој.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог данa, oд
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-111/17
Датум: 12.10.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                  Остоја Стевановић
160.
На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 37. став 2. тачка 13. Статута
општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број: 5/17), Скупштина општине Станари,
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на 08. редовној сједници, одржаној 12.10.2017. године,
доноси:
ОДЛУКУ
о закупу пословног простора у оквиру Друштвеног
дома у Осредку
Члан 1.
Занатској радњи „Обућа Митровић“ Миленко
Митровић с.п. Добој, даје се у закуп пословни простор
у Друштвеном дому у Осредку (к.ч. 369/2 к.о. Осредак),
који се састоји од приземља са доградњом, у површини
од 241,68 м2 и поткровља, у површини од 94,37 м2,
изузев канцеларије која се налази на улазу у поткровље
лијево и мокрог чвора.
Пословни простор даје се у закуп по мјесечној
закупнини од 180,00 КМ.
Закуп пословних просторија даје се у сврху
обављања занатско-производне дјелатности.
Пословне просторије дају се у закуп на период
од 5 година, са могућношћу продужења.
Члан 2.
Овлашћује се начелник општине Станари да, на
основу ове Одлуке, закључи уговор о закупу пословних
просторија, из члана 1. Одлуке, са Занатском радњом
„Обућа Митровић“, Миленко Митровић с.п. Добој.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари.
Број: 01-020-112/17
Датум: 12.10.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                 Остоја Стевановић
161.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), те члана 37, а у вези са чланом 27. Статута
општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број: 5/17), Скупштина општине Станари,
на 08. редовној сједници, одржаној 12.10.2017. године,
доноси:
ОДЛУКУ
о измјенaма и допунама Правилника о условима и
начину остваривања субвенција за запошљавање
нових радника и самозапошљавање у производним,
занатским и услужним дјелатностима
Члан 1.
Члан 6. се мијења и гласи:
„Право на субвенције за запошљавање нових радника
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у производним, занатским и услужним дјелатностима
имају привредна друштва и смостални предузетници
који испуњавају сљедеће услове:
- да су регистровани за обављање дјелатности на
подручју општине Станари (доказују рјешењем о
регистрацији), или посједују потврду о пријављеном
комерцијалном газдинству, издату од стране АПИФ-а,
- да редовно измирују обавезе по основу пореза и
доприноса, у складу са законом,
- да је лице, за које се тражи субвенција, на евиденцији
Завода за запошљавање – Биро Станари,
- да у претходна 3 мјесеца нису смањили број
запослених, осим у случају нормалне флуктуације
запослених,
- да над њима није покренут или отворен стечајни,
односно ликвидациони поступак,
- да у финансијском извјештају немају исказан губитак
изнад висине капитала,
- да не запошљавају лица којима је код истог послодавца
радни однос престао у посљедњу годину дана,
- да испуњавају услове утврђене јавним позивом.“
Члан 2.
У члану 9. брише се став (3) и став (4).
Члан 3.
У члану 19. додаје се став (3) и гласи:
„Изузетно, начелник општине може, својом
Одлуком, а у зависности од расположивих средстава,
одобрити средства, уколико није испуњен један од
тражених услова. Средства се одобравају на приједлог
и писано образложење комисије.“
Члан 4.
Приједлог Одлуке о измјенaма и допунама
Правилника ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-113/17
Датум: 12.10.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
                                                 Остоја Стевановић
162.

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 97/16) и члана 37. Статута општине Станари
(“Службени гласник општине Станари”, број: 5/17),
Скупштина општине Станари, на 08. редовној сједници,
одржаној 12.10.2017. године, доноси
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Програма подстицаја
пољопривредне производње за 2017. годину

Страна: 3  

Члан 1.
Овом Одлуком члан 6, став 1. Програма
подстицаја пољопривредне производње за 2017. годину
(„Службени гласник општине Станари“, број: 2/17),
мијења се и гласи:
„Набавка садног материјала (воћних садница),
у циљу проширења постојећих или подизања нових
воћних засада.
Право на ову врсту подстицаја имају пољопривредна
домаћинства/газдинства која у текућој години изврше
набавку садног материјала:
− за површину од најмање 0,1 ха за бобичасто воће
(малина, аронија и купина),
− за површину од најмање 0,1 ха за јагоду,
− за површину од најмање 0,3 ха за јабучасто, коштичаво
и језграсто воће.
Уз захтјев за подстицај, са наведеном површином и
локацијом планираног и/или постојећег воћног засада,
прилаже се сљедећа документација:
− доказ о власништву земљишта на којем ће се
засновати или проширити воћарска производња, или
уговор о закупу са дефинисаним временским трајањем
закупа,
− копија рачуна о набављеном садном материјалу,
− копија личне карте,
− копија картице текућег рачуна.
Подстицајна средства, по овом основу,
исплаћиваће се у складу са приложеним рачунима
о набавци садног материјала, до истека средстава,
предвиђених за ову намјену.
Средства за садни материјал јагоде се исплаћују у
износу 30% од износа наведеног на достављеном
рачуну.
Пољопривредни произвођачи који остваре
право на ову врсту подстицаја, не могу у текућој
години остварити право на подстицај по члану 5,
тачка 4. Програма (средства намијењена за воћарску
производњу), за површине засађене садним материјалом
за који су остварили подстицај по овом основу.
Захтјев се подноси до 15. новембра 2017.
године.
Планирана средства................................. 30.000,00 КМ“
Члан 2.
Приједлог измјене Програма ступа на снагу
даном доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Станари“.
Број: 01-020-115/17
Датум: 12.10.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
                                                  Остоја Стевановић
163.

На основу члана 39. Закона о локалној самоу-

Страна: 4

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СТАНАРИ - БР. 9

прави („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16) и члана 37. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/17), а
у вези са чланом 35, став 2. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број: 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), Скупштина општине
Станари, на 08. редовној сједници, одржаној 12.10.2017.
године, доноси:
ПРОГРАМ
кориштења средстава од накнада за кориштење
пољопривредног земљишта у непољопривредне
сврхе за 2017. годину
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Програм кориштења средстава од накнаде
за кориштење пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе, доноси се за сваку буџетску
годину и њиме се ближе утврђују намјене и средства,
приоритети за њихово кориштење, динамика и други
критеријуми за кориштење средстава.
Члан 2.
Средства од накнаде
за
кориштење
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе
биће прикупљена од индивидуалног и државног
сектора за градњу стамбених, господарских и других
објеката на пољопривредном земљишту.
Право учешћа на конкурсу имају индивидуални
пољопривредни произвођачи са мјестом пребивалишта
на подручју општине Станари, за пољопривредна
земљишта која се налазе на подручју општине.
Члан 3.
На основу података из претходне године,
процјена је да ће на посебном подрачуну Општине,
који је предвиђен за ову намјену, у 2017. години бити на
располагању средства у износу 3.000,00 (трихиљаде)
КМ, што, са неутрошеним средствима из претходне
године, чини укупно 6.000,00 КМ.
Члан 4.
Намјенски утрошак средстава од кориштења
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе,
према члану 35, став 2. Закона о пољопривредном
земљишту, подразумијева:
- израду Основа општине,
- оспособљавање и уређење пољопривредних
земљишта која су деградирана, запуштена, која су
лошијег квалитета или су неплодна,
- поправку и побољшање плодности земљишта,
- спровођење противерозивних мјера и мелиорације
пољопривредног земљишта слабијег квалитета,
- спровођење поступка комасације.
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НАЧИН И УСЛОВИ РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 5.
Приоритет при расподјели средстава у 2017.
години имају:
1) Оспособљавање и уређење пољопривредних
земљишта која су деградирана, запуштена, која су
лошијег квалитета или су неплодна, кроз активности
калцификације земљишта лошијег квалитета на основу
хемијске анализе земљишта и препоруке од стране
надлежне институције о начину употребе и количине
кречног материјала по јединици површине.
Предвиђена средства за ову намјену су 50% од
укупно прикупљених средстава накнаде за претварање
пољопривредног земљиштa у непољопривредне сврхе.
Минимална површина пољопривредног земљишта која
се мора обухватити овом мјером је 0,5 ха.
Новчана средства за ове намјене ће се одобравати по
основу рачуна о набавци кречног материјала.
Максимални новчани износ који се може одобрити
износи максимално 500,00 КМ по једном домаћинству/
газдинству.
Приоритет имају пољопривредни произвођачи
који проширују постојеће или подижу нове воћне
засаде.
Уз захтјев за средства предвиђена за ову
намјену, потенцијални корисници прилажу:
- кућну листу,
- доказ о извршеној анализи земљишта са препоруком
за калцификацију од стране овлаштене организације,
- рачун о набавци кречног материјала,
- овјерену изјаву о намјери подизања новог или
проширења постојећег засада воћа (за произвођаче који
намјеравају подићи нови или проширити постојећи
засад).
Пријаве се подносе до 10. новембра 2017.
године, а расподјела средстава ће се вршити након
обраде приспјелих захтјева.
2) Испитивање квалитета земљишта за потребе
биљне производње
У складу са одредбама Закона о пољопривредном земљишту, локална заједница ће
финансирати испитивање квалитета земљишта за
потребе воћарске, ратарске и пластеничке производње.
Право на анализу узорака земљишта имају лица која
обрађују минимално 2 ха у ратарској производњи, 200
м2 пластеника или 0,5 ха воћњака.
Приоритет у додјели средстава имају пољопривредни
произвођачи који проширују постојеће или подижу
нове воћне засаде, као и пољопривредни произвођачи
који су у току протекле и ове године подигли нове
засаде јабучастог, коштичавог и језграстог воћа.
Одјељење административне службе ће, у
складу са законском процедуром, извршити избор
установе која ће вршити хемијску анализу земљишта.
Предвиђена средства за ову намјену су 50% од
укупно прикупљених средстава накнаде за претварање
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пољопривредног земљиштa у непољопривредне сврхе.
Уз захтјев за средства предвиђена за ову
намјену, потенцијални корисници прилажу:
- кућну листу,
- овјерену изјаву о намјери подизања новог или
проширења постојећег засада воћа (за произвођаче који
намјеравају подићи нови или проширити постојећи
засад).
Пријаве се подносе до 10.11.2017. године, а
исплата средстава након обраде примљених захтјева.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.
Додјела средстава од накнаде за кориштење
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе
вршиће се на основу јавног позива, објављеног у
средствима јавног информисања.
Члан 7.
Након обраде приспјелих захтјева, Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за привреду, доставља
начелнику општине приједлог пољопривредних
домаћинстава на којима ће се провести мјере
испитивања плодности и поправке земљишта.
Приоритете и коначну одлуку о ангажовању
средстава доноси начелник општине.
Пољопривредно
газдинство/домаћинство
може остварити право на средства по оба основа.
Члан 8.
Овај
објављивања
Станари“.

Програм ступа на снагу даном
у „Службеном гласнику општине

Број: 01-020-114/17
Датум: 12.10.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
                                                   Остоја Стевановић
164.

На основу члана 195. став 3. Закона о водама
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 50/06,
92/09 и 121/12), члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16)
и члана 37. Статута општине Станари („Службени
гласник општине Станари“, број: 5/17), Скупштина
општине Станари, на 08. редовној сједници, одржаној
12.10.2017. године, доноси:
ПРОГРАМ
намјенског утрошка средстава посебних водних
накнада за 2017. годину
Члан 1.
Овим Програмом уређују се питања утрошка

Страна: 5

средстава која ће се прикупљати од посебних водних
накнада у 2017. години, и то: оквирна висина средстава
која се очекује по овом основу, пројекти у које ће
та средства бити пласирана, износ средстава по
пројектима, органи надлежни за провођење поступка у
циљу реализације пројеката и рок за њихово провођење.
Члан 2.
Планирана средства од посебних водних
накнада у 2017. години износе 95.000,00 КМ.
Члан 3.
Приходи прикупљени од посебних водних
накнада у буџету општине Станари, намјенски ће се
користити за:
1. Хидрогеолошка истраживања и израду бунара за
потребе водоснабдијевања општине Станари, у износу
од 95.000,00 КМ.
Члан 4.
Наведени пројекти усвојени су Планом
капиталних улагања за 2017. годину, а финансираће
се већим дијелом из буџета општине Станари за 2017.
годину, а разлика, посебним водним накнадама за 2017.
годину.
Члан 5.
Скупштина општине Станари овлашћује
начелника општине да нереализована средства,
предвиђена одређеном ставком из Програма, може
пренијети на друге ставке у Плану капиталних улагања
за 2017. годину, у складу са проведном процедуром
јавних набавки.
Члан 6.
Начелник општине Станари и надлежно
одјељење ће, у складу са Законом о јавним набавкама
и другим, подзаконским актима и актима општине
Станари, пратити провођење одредби уговора о
радовима, из тачке 3. овог Програма, у циљу њихове
реализације.
Координацију и праћење провођења овог
Програма и намјенски утрошак средстава посебних
водних накнада, вршиће Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске и
надлежно одјељење.
Члан 7.
Овај Програм ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-116/17
Датум: 12.10.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                  Остоја Стевановић
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на 08. редовној сједници, одржаној 12.10.2017. године,
доноси:

165.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), чланова 32. и 37. Статута општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
5/17) и чланова 46. и 95. Пословника о раду Скупштине
општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број: 6/17), Скупштина општине Станари,
на 08. редовној сједници, одржаној 12.10.2017. године,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за стратешка, политичка и
развојна питања
Члан 1.
У Савјет за стратешка, политичка и развојна
питања именују се :
1. Остоја Стевановић, предсједник,
2. Мирко Кајганић, замјеник предсједника,
3. Душан Панић,члан,
4. Горан Јеринић,члан,
5. Драгомир Видовић, члан,
6. Младен Кршић, члан,
7. Милена Панић, члан,
8. Драган Шљивић, члан,
9. Станислав Рађен, члан,
10. Борис Шљивић, члан,
11. Бошко Прелић, члан.
Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-118/17
Датум: 12.10.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
                                                Остоја Стевановић
166.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 4. тачка 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03),
члана 22. Одлуке о оснивању Јавне здравствене
установе Дом здравља Станари („Службени гласник
општине Станари“, број: 4/15 и 1/16) и члана 37. Статута
општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број: 5/17), Скупштина општине Станари,

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ
Дом здравља Станари
Члан 1.
Проф. др Дарко Лукић разрјешава се дужности
вршиоца дужности директора ЈЗУ Дом здравља
Станари, на лични захтјев.
Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања
у „Службеном гласнику општине Станари“.
Број: 01-020-119/17
Датум: 12.10.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
                                                Остоја Стевановић
167.

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 4. тачка 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03),
члана 22. Одлуке о оснивању Јавне здравствене
установе Дом здравља Станари („Службени гласник
општине Станари“, број: 4/15 и 1/16) и члана 37. Статута
општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број: 5/17), Скупштина општине Станари,
на 08. редовној сједници, одржаној 12.10.2017. године,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ
Дом здравља Станари
Члан 1.
За вршиоца дужности директора ЈЗУ Дом
здравља Станари именује се др Александар Панић,
специјалиста гинекологије и акушерства, из Добоја.
Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања
у „Службеном гласнику општине Станари“.
Број: 01-020-120/17
Датум: 12.10.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
                                               Остоја Стевановић
168.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 97/16), члана 37. Статута општине Станари

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СТАНАРИ - БР.9

13. октобар  2017. године

(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/17) и
члана 134. став 2. тачка 4. Закона о основном васпитању
и образовању („Службени гласник Републике Српске“,
број: 44/17), Скупштина општине Станари, на 08.
редовној сједници, одржаној 12.10.2017. године,
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана Школског одбора у ОШ
„Десанка Максимовић“ Станари из реда
представника локалне заједнице
Члан 1.
Жељка Дамјановић, професор српског језика и
књижевности, именује се за члана Школског одбора, из
реда представника локалне заједнице, у ОШ „Десанка
Максимовић“ Станари, на период од 4 године.
Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-121/17
Датум:12.10.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
                                                Остоја Стевановић

Страна: 7

Станари“.
Број: 01-020-108/17
Датум: 12.10.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                  Остоја Стевановић
170.

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 Извјештаја о Извршењу
Буџета општине Станари за период 01.01-30.06.2017.
године, Скупштина општине Станари, на 08. редовној
сједници, одржаној 12.10.2017. године, доноси:
ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Извјештај о извршењу Буџета
општине Станари за период 01.01-30.06.2017. године и
исти постаје саставни дио овог Закључка.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-109/17
Датум: 12.10.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                    Остоја Стевановић

169.

171.

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 37. став 2. тачка 13.
Статута општине Станари („Службени гласник
општине Станари“, број: 5/17), те члана 159. тачка 2.
Пословника о раду Скупштине општине, Скупштина
општине Станари, на 08. редовној сједници, одржаној
12.10.2017. године, доноси:

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 Извјештаја о раду
Скупштине општине Станари за првих 6 мјесеци 2017.
године, Скупштина општине Станари, на 08. редовној
сједници, одржаној 12.10.2017. године, доноси:

ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности за пренос права посједа на
некретнинама
Члан 1.
Даје се сагласност за пренос права посједа у
катастарским евиденцијама на некретнинама, уписаним
у пл, број: 178, к.о. Драгаловци, са досадашњег
посједника ЗЗ „Боснакооп“ Добој, у корист Републике
Српске.
Члан 2.
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Скупштине општине
Станари за првих 6 мјесеци 2017. године и исти постаје
саставни дио овог Закључка.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Станари“.
Број: 01-020-117/17
Датум:12.10.2017. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ:
                                                  Остоја Стевановић

Страна: 8
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II АКТИ НАЧЕЛНИКА
172.
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:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе КПД „Лазарица“
Станари
Члан 1.
Додјељују се средства Српском културнопросвјетном друштву „Лазарица“ Станари у износу од
500,00 KM, а на основу Захтјева, број: 04-2/1-40-245/17,
од 25.09.2017. године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150 Одјељење за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој, економски
код 415 210 „Текући грантови непрофитним субјектима
у земљи“.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун
Српског културно-просвјетног друштва „Лазарица“
Станари, број: 5553000021318625, код Нове банке а.д.
Бања Лука.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се КПД „Лазарица“ Станари да
оправда трошење додијељених средстава достављањем
ваљаних доказа (рачуна) на увид у Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
С обзиром на расположивост средстава, на позицији
„Текући грантови непрофитним субјектима у земљи“,
одлучено је као у диспозитиву.

13. октобар  2017. године

Број: 04-2/1-40-245-1/17
Станари, 28.09.2017. године.
Достављено:
- КПД „Лазарица“ Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић
173.
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:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Удружења логораша
општине Станари
Члан 1.
Додјељују се средства Удружењу логораша
општине Станари у износу од 4.000,00 KM, а на основу
Захтјева, број: 04-2/1-40-242/17, од 21.09.2017. године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150 Одјељење за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој, економски
код 415 200 „Удружење логораша“.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жирорачун Удружења логораша општине Станари, број:
5553000026701349, 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 логораша 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.
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Образложење
С обзиром на расположивост средстава, на позицији
„Удружење логораша“, одлучено је као у диспозитиву.
Број: 04-2/1-40-242-1/17
Станари, 21.09.2017. године.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                             Душан Панић
174.
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:
ОДЛУКУ
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 5.000,00 KM, а на основу
Захтјева, број: 04-2/1-40-213/17, од 23.08.2017. године.
Члан 2.
Средсвта 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.
се

Организација

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.

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

Обавезује

Страна: 9

породица

Образложење
С обзиром на расположивост средстава, на
позицији „Финансирање Организације породица
погинулих и заробљених бораца и несталих цивила
општине Станари“, одлучено је као у диспозитиву.
Број: 04-2/1-40-213-1/17
Станари, 04.09.2017. године.
Достављено:
- именованом,
- Одјељење за привреду и финансије
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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175.
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:
ОДЛУКУ
о додјели буџетских средстава за потребе СПЦО
Доња Радња
Члан 1.
Додјељују се буџетска средства за прославу
славе Св. великомученика Пантелејмона у Радњи
Доњој, у износу од 3.467,00 KM, а на основу Захтјева,
број: 04-2/3-40-201/17, од 14.08.2017. године.
Члан 2.
Наведена средства биће извршена са
потрошачке јединице 0138150 Одјељење за привреду,
друштвене дјелатности и локални економски развој, са
позиције 415 200 „Текући грантови етичким и вјерским
организација и националним мањинама“.
Члан 3.
Средствима ће бити плаћени рачуни СУР
„Бисер“, рачун бр. 03/17, у износу 500,00 КМ, на
жиро-рачун 5620990001752411 и СТР мјешовите робе
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„Семафор“ Церовица, рачун бр. 5/17, у износу 2.967,00
КМ, на жиро-рачун бр. 161-000-01309400-20.
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Члан 5.

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

Обавезује
се
Завичајно
удружење
Завидовићана да оправда трошење додијељених
средстава достављањем ваљаних доказа (рачуна) на
увид у Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за
финансије и буџет.

Члан 5.

Члан 6.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 04-2/1-40-201-1/17
Станари, 13.09.2017. године.

Број: 02-40-226-1/17
Станари, 07.09.2017. године.

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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176.

177.

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:

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:

ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Завичајног
удружења Завидовићана

ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Завичајног клуба
„Младост“ Брестово

Члан 1.

Члан 1.

Додјељују се средства Завичајном удружењу
Завидовићана, у износу од 1.500,00 KM, а на основу
Захтјева, број 02-40-226/17, од 07.09.2017. године.
Члан 2.

Додјељују се средства Завичајном клубу
„Младост“ Брестово у износу од 5.000,00 KM, а на
основу Захтјева, број 04-2/1-40-236/17, од 18.09.2017.
године.
Члан 2.

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

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

Члан 3.

Члан 3.

Средства ће бити исплаћена на жирорачун Завичајног удружења Завидовићана, број:
5550080025042892, код Нове банке а.д. Бања Лука.

Средства ће бити исплаћена на жирорачун Завичајног клуба „Младост“ Брестово, број:
5620028120320089, код НЛБ Развојне банке.

Члан 4.

Члан 4.

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

О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
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Члан 5.

Члан 4.

Обавезује се Завичајни клуб „Младост“
Брестово да оправда трошење додијељених средстава
достављањем ваљаних доказа (рачуна) на увид у
Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за финансије
и буџет.
Члан 6.

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.
Образложење
С обзиром на расположивост средстава, на
позицији „Финансирање невладиних организација“,
одлучено је као у диспозитиву.
Број: 04-2/1-40-236-1/17
Станари, 22.09.2017. године.
Достављено:
- ЗК „Младост“ Брестово,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                             Душан Панић
178.
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:
ОДЛУКУ
о додјели буџетских средстава за потребе СПЦО
Јелањска

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
С обзиром на расположивост средстава по ребалансу,
на позицији „Текући грантови етичких и вјерских
организација и националних мањина“ и да је достављен
рачун за правдање утрошка средстава, одлучено је као
у диспозитиву.
Број: 04-2/1-40-228-1/17
Станари, 22.09.2017. године.
Достављено:
- СПЦО Јелањска,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                             Душан Панић
179.
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:
ОДЛУКУ
о додјели буџетских средстава за потребе СПЦО
Јелањска

Члан 1.

Члан 1.

Додјељују се буџетска средства за прославу
крсне славе Рађање Пресвете Богородице у Јелањској,
у износу од 1.001,79 KM, а на основу Захтјева, број: 042/1-40-228/17, од 08.09.2017. године.

Додјељују се буџетска средства за наставак
грађевинских радова на Светосавском дому у Јелањској,
у износу од 5.394,00 KM, а на основу захтјева, број
04/1-40-230/17, од 14.09.2017. године.

Члан 2.

Члан 2.

Наведена средства биће извршена са
потрошачке јединице 0138150 Одјељења за стамбенокомуналне послове, са позиције 415 200 „Текући
грантови етичких и вјерских организација“.

Наведена средства биће извршена са
потрошачке јединице 0138150 Одјељења за стамбенокомуналне послове, са позиције 415 200 „Капитални
грантови етичких и вјерских организација“.

Члан 3.

Члан 3.

Средствима ће бити плаћен рачун, број 1/2017,
у износу 1.001,79 КМ, од „Јанковић“ трговина Тисовац,
на жиро-рачун бр. 5540060001204285.

Средствима ће бити плаћена понуда, број
00052, у износу 5.394,00 КМ од извођача радова „NIWEX“ Дервента, на жиро-рачун бр. 555-008-0025311097.
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Члан 4.

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

оправда трошење додијељених средстава достављањем
ваљаних доказа (рачуна) на увид у Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 6.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
С обзиром на расположивост средстава по
ребалансу, на позицији „Капитални грантови етичких
и вјерских организација и националних мањина“ и да
је достављен рачун за правдање утрошка средстава,
одлучено је као у диспозитиву.
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Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
С обзиром на расположивост средстава, на позицији
„Текући грантови непрофитним субјектима у земљи“,
одлучено је као у диспозитиву.
Број: 04-2/1-40-195-1/17
Станари, 08.09.2017. године.

Број: 04-2/1-40-230-1/17
Станари, 21.09.2017. године.

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

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић
180.
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:

181.
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:
ОДЛУКУ
о додјели буџетских средстава за потребе СПЦО
Љеб
Члан 1.

ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе КУД „Церовица“
Церовица
Члан 1.
Додјељују се средства Културно-умјетничком
друштву „Церовица“ Церовица, у износу од 600,00
KM, а на основу захтјева, број 04-2/1-40-195/17, од
01.08.2017. године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150 Одјељење за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој, економски
код 415 210 „Текући грантови непрофитним субјектима
у земљи“.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун
КУД-а „Церовица“ Церовица, број: 3383902265979241,
код 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

Додјељују се буџетска средства Српској
православној црквеној општини у Љебу, у износу од
2.219,22 KM, а на основу Захтјева, број: 04-2/1-40223/17, од 05.09.2017. године.
Члан 2.
Наведена средства биће извршена са
потрошачке јединице 0138150 Одјељење за привреду,
друштвене дјелатности и локални економски развој, са
позиције 415 200 „Текући грантови етичких и вјерских
организација и националним мањинама“.
Члан 3.
Средствима ће бити плаћени рачуни „Фрутела
гроуп“ д.о.о. број рачуна: П-ВП-2523/17, у износу
821,62 КМ, „Фрукта траде“ д.о.о. рачун број МФК00298-46-17, у износу 647,60 КМ и СУР „Бисер“, рачун
бр. 05/17, у износу 750,00 КМ.
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: 04-2/1-40-223-1/17
Станари, 13.09.2017. године.
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Достављено:
- СПЦО Љеб,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић
182.
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:

Страна: 13

РС’’, број: 121/12 и 52/14), члана 59. Закона о локалној
самоуправи РС (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)
и члана 62. Статута општине Станари (‘’Службени
гласник општине Станари’’, број: 1/15 и 3/16), начелник
општине, доноси:
ОДЛУКУ
о додјели буџетских средстава за потребе СПЦО
Oстружња Доња
Члан 1.
Додјељују се буџетска средства за прославу
крсне славе Усјековање главе Светог Јована Крститеља
у Остружњи Доњој у износу од 900,00 KM, а на основу
Захтјева, број 04-2/1-40-238/17, од 18.09.2017. године.
Члан 2.

ОДЛУКУ
о додјели буџетских средстава за потребе СПЦО
Станари

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

Члан 1.

Члан 3.

Додјељују се буџетска средства Српској
православној црквеној општини у Станарима, у износу
од 45.000,00 KM, а на основу захтјева, број 04-2/1-40239/17, од 18.09.2017. године.

Средствима ће бити плаћен рачун „Лагуне“
д.о.о. број 57-17, жиро-рачун број: 5553000024335131,
код Нове банке.

Члан 2.

О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.

Наведена средства биће извршена са
потрошачке јединице 0138150 Одјељење за привреду,
друштвене дјелатности и локални економски развој, са
позиције 415 200 „Текући грантови“.
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 привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-40-239-1/17
Станари, 18.09.2017. године.
Достављено:
- СПЦО Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић
183.

На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б)
Закона о буџетском систему РС (‘’Службени гласник

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-40-238-1/17
Станари, 25.09.2017. године.
Достављено:
- СПЦОС Остружња Доња,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић
184.
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:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Удружења
пољопривредних произвођача „Пољопривредник“
Станари
Члан 1.
Додјељују
се
средства
Удружењу
пољопривредних произвођача „Пољопривредник“
у Станарима у износу од 3.000,00 KM, а на основу
Захтјева, број 04-2/1-40-232/17, од 14.09.2017. године.

Страна: 14
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Члан 2.
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омладинским организацијама и удружењима“.

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 жирорачун Спортског друштва ‘’РУДАР’’ Станари, број:
5553000008479608, код Нове банке А.Д. Бања Лука.

Члан 3.

Члан 4.

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

О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.

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

Обавезује се Спортско друштво ‘’РУДАР’’
Станари да оправда трошење додијељених средстава
достављањем ваљаних доказа (рачуна) на увид у
Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за финансије
и буџет.

Члан 5.

Члан 6.

Члан 4.

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.
Образложење
С обзиром на расположивост средстава, на
позицији „Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи“, одлучено је као у диспозитиву.
Број: 04-2/1-40-232-1/17
Станари, 14.09.2017. године.
Достављено:
- УПП „Пољопривредник“ Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић
185.
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:
ОДЛУКУ
о додјели буџетских средстава за потребе
Спортског друштва ‘’РУДАР’’ Станари
Члан 1.
Додјељују се буџетска средства Спортском
друштву ‘’РУДАР’’ Станари за куповину спортске
опреме у износу од 8.000,00 КМ, а на основу Захтјева,
број 04-2/1-40-204/17, од 18.08.2017. године.
Члан 2.
Наведена средства биће извршена са
потрошачке јединице 0138150 Одјељење за привреду,
друштвене дјелатности и локални економски развој,
са позиције 415 200 „Текући грантови спортским и

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-40-204-1/17
Станари, 04.09.2017. године.
Достављено:
- СД ‘’РУДАР’’ Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић
186.
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:
ОДЛУКУ
о додјели буџетских средстава за потребе Kaрате
клуба ‘’СЛОГА-ХЕМОФАРМ’’ Добој, секција
Станари
Члан 1.
Додјељују се буџетска средства Kaрате клубу
„СЛОГА“ секција Станари, за трошкове превоза на
љетне припреме Јахорина, у износу од 409,50 КМ, а на
основу захтјева, број 04-2/1-40-244/17, од 21.09.2017.
године.
Члан 2.
Наведена средства биће извршена са
потрошачке јединице 0138150 Одјељење за привреду,
друштвене дјелатности и локални економски развој
са позиције 415 200 „Текући грантови спортским и
омладинским организацијама и удружењима“.
Члан 3.
Средства ће плаћен рачун превозника
„Петковић“ број рачуна 68/17, на жиро-рачун број: 555008-00492090-84, код Нове банке.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.

13. октобар  2017. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СТАНАРИ - БР.9
Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-40-244-1/17
Датум: 28.09.2017.година.
Достављено:
- КК ‘’Слога’’ Добој, секција Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                              Душан Панић
187.
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:

Страна: 15

општине, доноси:
ОДЛУКУ
о додјели буџетских средстава за потребе Удружења
за превенцију хипертензије, инфаркта и шлога
„ХИСПА БХ“ Добој
Члан 1.
Додјељују се буџетска средства Удружењу за
превенцију хипертензије, инфаркта и шлога „ХИСПА
БХ“ Добој у износу од 500,00 KM, а на основу Захтјева,
број: 04-2/1-40-222/17, од 01.09.2017. године.
Члан 2.
Наведена средства биће извршена са
потрошачке јединице 0138120 Начелник општине са
позиције 415 200 „Текући грантови – спонзорство“.
Члан 3.

ОДЛУКУ
о додјели буџетских средстава за потребе Удружења
ветерана Петог одреда специјалне бригаде
полиције Добој

Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун
Удружења за превенцију хипертензије, инфаркта и
шлога „ХИСПА БХ“ Добој, број: 5553000032646964,
код Нове банке.

Члан 1.

Члан 4.

Додјељују се буџетска средства Удружењу
ветерана Петог одреда специјалне бригаде полиције
Добој у износу од 1.000,00 KM, а на основу Захтјева,
број: 04-2/1-40-221/17, од 01.09.2017. године.

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.

Члан 2.
Наведена средства биће извршена са
потрошачке јединице 0138120 Начелник општине са
позиције 415 200 „Текући грантови – спонзорство“.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун
Удружења ветерана Петог одреда специјалне бригаде
полиције Добој, број: 5553000015065811, код Нове
банке.
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: 04-2/1-40-221-1/17
Станари, 04.09.2017. године.
Достављено:
- именованом,
- начелник општине,
- а/а.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                             Душан Панић
188.
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

Број: 04-2/1-40-222-1/17
Станари, 04.09.2017. године.
Достављено:
- именованом,
- начелник општине,
- а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                             Душан Панић
189.
Број: 02-337-8/17
Датум: 26.09.2017. година.
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 68. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“ број: 5/17)
начелник општине, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење пројекта
водоснабдијевања
Члан 1.
У Комисију за спровођење пројекта
водоснабдијевања на подручју општине Станари,
именују се сљедећи чланови:
1. Горан Јеринић дипл. инж. рударства, народни
посланик, предсједник
2. Младен Шљивић дипл. инж. саобраћаја, члан,
3. Будимир Јовановић, геометар,члан,
4. Борис Миличић, дипл. економиста, члан,
5. Дарко Кршић, дипл. инж. саобраћаја, члан.
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Члан 2.
Задатак Комисије је да испред општине Станари
ради на реализацији пројекта водоснабдијевања у
општини Станари и у оквиру тога:
- врши координацију са „ИПИН“ институтом и
надлежним Министарством,
- учествују са приједлозима у изради главног пројекта
за примарну и секундарну водоводну мрежу,
- активно учествује у активностима тражења
донаторских средстава и повољних кредитних
средстава за изградњу водоводне мреже до сваког
корисника,
- даје иницијативу да се покрену поступци за добијање
сагласности и одобрења,
- даје приједлоге начелнику општине за поступање
у конкретном случају у финансијском, правном и
техничком смислу,
- подноси извјештаје начелнику општине о свом раду и
активностима на реализацији пројекта.
Члан 3.
Комисија ће започети са радом од 02.10.2017.
године и радиће све до завршетка пројекта
водоснабдијевања.
Члан 4.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“.
ДОСТАВИТИ:
1. члановима комисије 5х
2. у спис,
3. а/а.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић
190.
Број: 02-375-13/17
Датум: 26.09.2017. година.
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 68. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“ број: 5/17),
начелник општине, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за изградњу
Административог центра
Члан 1.
У Комисију за изградњу Административног
центра именују се сљедећи чланови:
1. Дијана Смиљанић Ђекић, дипл. правник, предсједник,
2. Мирко Кајганић, правник, члан,
3. Драгомир Елчић, мр дипл. инж. грађевине, члан,
4. Слађан Богдановић, дипл. инж. пољопривреде, члан,
5. Борис Миличић, дипл. економиста, члан.
Члан 2.
Задатак Комисије је да ради на реализацији
пројекта изградње Административног центра и у
оквиру тога:
- ради на рјешавању имовинско-правних односа,
- ради на изради пројектне документације,
- даје иницијативу да се покрену поступци за добијање
сагласности и одобрења,
- даје приједлоге начелнику општине за поступање
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у конкретном случају у финансијском, правном и
техничком смислу,
- подноси извјештаје начелнику општине о свом раду и
активностима на реализацији пројекта.
Члан 3.
Комисија ће започети са радом од 02.10.2017.
године и радиће све до завршетка Административног
центра.
Члан 4.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“.
ДОСТАВИТИ:
1. Члановима комисије 5х
2. У спис,
3.а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић
191.
Број: 02-375-12/17
Датум: 26.09.2017. година.
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 68. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“ број: 5/17),
начелник општине, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за изградњу балон сале
Члан 1.
У Комисију за изградњу балон сале, именују
се сљедећи чланови:
1. Борис Шљивић, професор разредне наставе,
предсједник
2. Мирела Грујић, дипл. економиста, члан,
3. Драгомир Елчић, мр дипл. инж грађевине, члан,
4. Здравко Јотић, дипл. економиста, члан,
5. Љубиша Станковић, дипл. правник, члан.
Члан 2.
Задатак Комисије је ради на реализацији
пројекта изградње балон сале и у оквиру тога:
- ради на рјешавању имовинско-правних односа,
- ради на изради пројектне документације,
- дају иницијативу да се покрену поступци за добијање
сагласности и одобрења,
- даје приједлоге начелнику општине за поступање
у конкретном случају у финансијском, правном и
техничком смислу,
- подноси извјештаје начелнику општине о свом раду и
активностима на реализацији пројекта.
Члан 3.
Комисија ће започети са радом од 02.10.2017.
године и радиће све до изградње балон сале.
Члан 4.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“.
ДОСТАВИТИ:
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1. члановима комисије 5х
2. у спис,
3.а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 68. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“ број: 5/17),
начелник општине, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за Пословну зону
„Термоелектрана“

192.
Број: 02-346-1/17
Датум: 26.09.2017. година.
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 68. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“ број: 5/17),
начелник општине, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за изградњу улице у МЗ
Станари
Члан 1.
У Комисију за изградњу улице у МЗ Станари
именују се следећи чланови:
1. Ристић Александар, магистар инфoрматике,
предсједник,
2. Марина Бијељић, дипл. правник, члан,
3. Драгомир Елчић, мр дипл. инж грађевине, члан,
4. Будимир Јовановић, геометар,члан
5. Сузана Квржић, мастер инж. саобраћаја, члан.
Члан 2.
Задатак Комисије је да ради на реализацији
пројекта изградње улице у МЗ Станари и у оквиру тога:
- ради на предлагању најоптималнијег рјешења за трасу
улице,
- рaди на изради пројектне документације,
- ради на рјешавању имовинско-правних односа,
- даје иницијативу да се покрену поступци за добијање
сагласности и одобрења,
- даје приједлоге начелнику општине за поступање
у конкретном случају у финансијском, правном и
техничком смислу,
- подноси извјештаје начелнику општине о свом раду и
активностима на реализацији пројекта.
Члан 3.
Комисија ће започети са радом од 02.10.2017.
године и радиће све до завршетка градње улице.
Члан 4.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“.
ДОСТАВИТИ:
1. члановима комисије 5х
2. у спис,
3.а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић
193.
Број: 02-300-1/17
Датум: 26.09.2017. година.
На основу члана 59. Закона о локалној
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Члан 1.
У Комисију за Пословну зону „Термоелектрана“
именују се сљедећи чланови:
1. Зоран Шкорић дипл. инж. електротехнике, овлаштени
пројектант, предсједник,
2. Горан Панчић дипл. правник, члан,
3. Данијела Гаврић, магистар екологије, члан,
4. Јелена Јеринић, дипл. економиста, члан,
5. Љубинка Јеринић, дипл. инж.пољопривреде, члан.
Члан 2.
Задатак Комисије је да ради на реализацији
пројекта опремања Пословне зоне „Термоелектрана“ у
Драгаловцима и у оквиру тога:
- предузме све неопходне мјере како би се земљиште,
предвиђено за Пословну зону, привело намјени,
- покрене процедуре излагања преметних парцела,
- предузме активности на инфраструктурном опремању
Пословне зоне,
- предузме активноси на привлачењу инвеститора,
- спроведе поступак по поднесеној иницијативи,
- изврши процјену пристиглих иницијатива,
- припреми одлуке према Скупштини општине,
- преузме све радње до увођења у посјед инвеститора,
- даје приједлоге начелнику општине за поступање
у конкретном случају у финансијском, правном и
техничком смислу,
- подноси извјештаје начелнику општине о свом раду и
активностима на реализацији опремања Пословне зоне
и привлачењу инвеститора.
Члан 3.
Комисија ће започети са радом од 02.10.2017.
године и радиће све до завршетка опремања Пословне
зоне и увођење инвеститора у посјед.
Члан 4.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“.
ДОСТАВИТИ:
1. члановима комисије 5х
2. У спис,
3.а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                             Душан Панић
194.
Број: 02-343-75/17
Датум: 13.09.2017. година.
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 68. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“ број: 5/17), а
у сладу са потписаним Меморандумом о разумијевању
између ЈП „Путеви РС“ и општине Станари, број: 02345-28-2/16, од 27.06.2016. године, начелник општине,
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доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за реконструкцију
регионалног пута Р 474
Члан 1.
У Комисију за реконструкцију регионалног
пута Р 474, испред општине Станари, именују се
сљедећи чланови:
1. Горан Јеринић дипл. инж. рударства, посланик у
НСРС, предсједник,
2. Дијана Смиљанић Ђекић дипл. правник, секретар
Комисије,
3. Будимир Јовановић геометар, члан,
4. Јово Тешић, дипл. инж. грађевине, овлаштени
пројектант, члан,
5. Зоран Шкорић дипл. инж. електротехнике, овлаштени
пројектант, члан,
6. Борис Миличић дипл. економиста, члан,
7. Сузана Квржић, дипл. инж. саобраћаја - мастер, члан,
8. Владо Цвијановић одборник, члан.
Члан 2.
Задатак Комисије је да испред општине
Станари ради на реализацији пројекта реконструкцијe
региoналног пута Р 474 дионица макадамског пута
Станари - Церовица у дужини 8,2 km (званичан назив:
дионица Тедин Хан - граница РС/ФБиХ (Криж),
поддионица Зеленковићи- Доњи Витковци) и, у оквиру
тога, да:
- врши координацију активности између општине
Станари и ЈП „Путеви РС“ као и надлежних
министарстава,
- врши преглед техничке документације и даје сугестије
за унапређење исте,
- разматра све облике пословно-техничке сарадње са ЈУ
„Путеви РС“,
- даје приједлоге начелнику oпштине за поступање
у конкретном случају у финансијском, правном и
техничком смислу,
- подноси извјештаје начелнику oпштине о свом
раду и активностима на реализацији реконструкције
регионалног пута.
Члан 3.
Комисија ће радити све до завршетка
реконструкције регионалног пута Р 474, односно до
01.06.2018. године.
Члан 4.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“.
ДОСТАВИТИ:
1. члановима комисије 8х
2. у спис,
3. ЈП „Пут
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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195.
На основу члана 2, став 2. Закона о заштити
становништва од заразних болести (“Службени
гласник Републике Српске“, број: 10/4), члана 43. и
72. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске“ број: 101/04, 118/05 и 98/13) и члана
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68. Статута општине Станари (“Службени гласник
општине Станари“ број: 5/17), начелник општине
Станари, доноси:
НАРЕДБУ
о спровођењу јесење фазе систематске дератизације
на подручју општине Станари у 2017. 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 16.10. до 31.10.2017. 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 спровођење 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. jавне зелене површине, гробља, канализационе
шахтове и дивље депоније на сеоском подручју,
4. социјалне и здравствене установе,
5. oбале 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
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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: 02-52-1/17
Датум: 19.09.2017. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                           Душан Панић
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