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

БРОЈ:5

ГОДИНА: IV

ЈЕЗИК
СРПСКОГ НАРОДА

СТАНАРИ
29. АВГУСТ 2018.
ГОДИНЕ

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
95.

IV Похвала са новчаном наградом од 200,00 КМ

На основу члана 37. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/17)
и члана 3, став 5, а у вези са чланом 14. Одлуке о
установљавању, критеријумима и поступку додјеле
општинских признања и награда („Службени гласник
општине Станари“, број: 5/15 и 5/17), Скупштина
општине Станари, на тематској сједници, одржаној
27.08.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
о наградама и признањима
Члан 1.
У складу са одредбама чланова 3. и 14. Одлуке
о установљавању, критеријумима и поступку додјеле
општинских признања и награда те закључка Комисије
за награде и признања општине Станари, поводом
9. септембра – Дана општине, додјељују се сљедећа
признања и награде:
I Повеља почасног грађанина општине Станари са
златним грбом општине Станари
- Жељка Цвијановић, предсједница Владе
Републике Српске,
за изузетан допринос у успостави општине Станари
и њеном развоју кроз рад министарстава и јавних
институција, као и кроз подршку развојним пројектима,
а изнад свега доприносу на очувању и развоју Републике
Српске, очувању идентитета српског народа и општем
напретку свих грађана Републике Српске.

-Јасна Миливојевић из Остружње Доње, за
постигнуте резултате у области спорта;
-Александра Ковачевић из Станара, за
постигнуте резултате у области спорта.
V Похвала општине Станари
Похвала општине Станари додјељује се и
удружењима грађана за њихов допринос и рад током
2018. године:
- Спортско риболовно друштво „Шкобаљ“ Станари,
- Општинска борачка организација Станари,
- Удружење грађана „ Ветерани РС“, Општински одбор
Станари,
-Организација породица заробљених и погинулих
бораца и несталих цивила општине Станари,
- Удружење логораша општине Станари.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу дан након
објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-55/18
Датум: 27.08.2018. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                               Остоја Стевановић, с.р.

II Плакета општине Станари
- Предузеће „Вукајловић“ д.о.о. Станари, власника Стеве Вукајловића из Брестова, за постигнуте
резултате у области приватног предузетништва.
III Похвале са новчаном наградом од 500,00 КМ
-Ивана Стевановић из Остружње Доње,
студент медицинског факултета, за постигнуте изузетне
резултате у студирању;
-Милaнко Кезмић из Цвртковаца, за изузетно
залагање за развој и унапређење сточарске производње;
-Душко Топрек из Радње Доње, за изузетне
резултате постигнуте у области перадарства.

II АКТИ НАЧЕЛНИКА
96.
На основу члана 43, став (2), алинеја а) и б)
Закона о буџетском систему РС (‘’Службени гласник
РС’’, број: 121/12 и 52/14), члана 59. Закона о локалној
самоуправи РС (‘’Службени гласник РС’’, број 97/16)
и члана 62. Статута општине Станари (‘’Службени
гласник општине Станари’’, број 1/15 и 3/16), начелник
општине, доноси:
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ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Удружења
пензионера општине Станари
Члан 1.
Додјељују се средства Удружењу пензионера у
Станарима у износу од 500,00 KM, а на основу захтјева,
број: 04-2/1-415-108/18. од 19.06.2018. године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150 Одјељење за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој, економски
код 415 210-Текући грантови непрофитним субјектима
у земљи.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун
Удружења пензионера општине Станари, број:
5553000026803490, код Нове банке а.д. Бања Лука.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Удружење пензионера општине
Станари да оправда трошење додијељених средстава
достављањем ваљаних доказа (рачуна) на увид у
Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за финансије
и буџет.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-415-108-1/18
Станари, 11.07.2018. године
Достављено:
- Удружење пензионера,
- Одјељење за привреду и финансије
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић
97.
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 исплати средстава за рад Дома здравља Станари
Члан 1.
Одобрава се исплата средстава за рад Дома
здравља Станари, на основу захтјева, број: 04-2/1415-103/18, од 11.06.2018. године у износу од 5.000,00
(словима: петхиљада) КМ.
Члан 2.
Средства ће бити уплаћена на жиро-рачун
Дома здравља Станари, број: 555-3000031673569, код

29. август 2018. год.

Нове банке а.д. Бања Лука.
Члан 3.
Задужује се Одјељење за привреду и финансије,
Одсјек за финансије и буџет о извршењу ове Одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-415-103-1/18
Станари, 13.06.2018. године
Достављено:
- Одјељење за привреду и финансије,
- Дом здравља Станари,
- а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић
98.
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 Клуба
борилачких спортова „Рудар“ Станари
Члан 1.
Додјељују се буџетска средства Клубу
борилачких спортова „Рудар“ Станари у износу од
1.000,00 КМ, а на основу захтјева, број: 04-2/1-415109/18, од 20.06.2018. године.
Члан 2.
Наведена средства биће извршена са
потрошачке јединице 0138150 Одјељење за привреду,
друштвене дјелатности и локални економски развој
са позиције 415 200-Текући грантови спортским и
омладинским организацијама и удружењима.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун
Клуба борилачких спортова „Рудар“ Станари, број:
555-3000010078750, код Нове банке а.д. Бања Лука.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Клуб борилачких спортова
„Рудар“ Станари да оправда трошење додијељених
средстава достављањем ваљаних доказа (рачуна) на
увид у Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за
финансије и буџет.

29. август 2018. год.
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Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-415-109-1/18
Станари, 11.07.2018. године
Достављено:
- КБС „Рудар“ Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић

99.
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 клуба
„Младост“ Брестово
Члан 1.
Додјељују се средства Завичајном клубу
„Младост“ Брестово у износу од 1.250,00 KM, а на
основу захтјева, број 04-2/1-415-106/18, од 15.06.2018.
године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150 Одјељење за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој, економски
код 415 210-Финансирање невладиних организација.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жирорачун Завичајног клуба „Младост“ Брестово, број:
5620028120320089, код НЛБ Развојне банке.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Завичајни клуб „Младост“
Брестово да оправда трошење додијељених средстава
достављањем ваљаних доказа (рачуна) на увид у
Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за финансије
и буџет.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
О б р а з л о ж е њ е:
С обзиром на расположивост средстава, на
позицији „Финансирање невладиних организација“,

Страна: 3

одлучено је као у диспозитиву.
Број: 04-2/1-415-106-1/18
Станари, 11.07.2018. године
Достављено:
- ЗК „Младост“ Брестово,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић

100.
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 КУД-а „Церовица“
Церовица
Члан 1.
Додјељују се средства Културно-умјетничком
друштву „Церовица“ Церовица у износу од 300,00
KM, а на основу захтјева, број: 04-2/1-415-118/18, од
09.07.2018. године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150 Одјељење за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој, економски
код 415 210-Текући грантови непрофитним субјектима
у земљи.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун
КУД-а „Церовица“ Церовица, број: 3383902265979241,
код Уникредит банке а.д. Мостар.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се КУД „Церовица“ Церовица да
оправда трошење додијељених средстава достављањем
ваљаних доказа (рачуна) на увид у Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
С обзиром на расположивост средстава, на
позицији „Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи“, одлучено је као у диспозитиву.
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Број: 04-2/1-415-118-1/18
Станари, 11.07.2017. године
Достављено:
- КУД „Церовица“ Церовица,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић
101.
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 Културног друштва
„Оркестар хармоника“ Станари
Члан 1.

29. август 2018. год.

102.
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 Полицијске станице
Станари
Члан 1.
Додјељују се средства Полицијској станици
у Станарима у износу од 1.200,00 KM, а на основу
захтјева, број: 04-2/1-415-142/18, од 07.08.2018. године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150 Одјељење за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој, економски
код 415 219-Остали текући грантови непрофитним
субјектима у земљи.
Члан 3.

Додјељују се средства за потребе Културног
друштва „Оркестар хармоника“ Станари у износу од
1.500,00 KM, а на основу захтјева, број: 04-2/1-415137/18, од 30.07.2018. године.

Средствима ће бити плаћен рачун „Зеком
плус“ рачун бр. 43/18 у износу 1.200,00 КМ.

Члан 2.

Члан 4.

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

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 3.
Средства ће бити исплаћена на текући рачун
Културног друштва „Оркестар хармоника“ Станари,
број: 5520001779684477, Адико банка.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Културно друштво „Оркестар
хармоника“ Станари да оправда трошење додијељених
средстава достављањем ваљаних доказа (рачуна) на
увид у Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за
финансије и буџет.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-415-137-1/18
Станари, 07.08.2018. године
Достављено:
- КД „Оркестар хармоника“ Станари, - Одјељење за
привреду и финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић

Број: 04-2/1-415-142-1/18
Станари, 08.08.2018. године
Достављено:
- ПС Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                             Душан Панић
103.
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 3.500,00 KM, а на основу захтјева, број: 042/1-415-97/18, од 29.05.2018. године.
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Члан 2.

Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150 Одјељење за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој, економски
код 415 200-Текући грантови непрофитним субјектима
у земљи.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун
Удружењa пољопривредних произвођача „Пољопривредник“ у Станарима, број: 5553000023048232, код
Нове банке а.д. Бања Лука.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Удружење пољопривредних
произвођача „Пољопривредник“ у Станарима да
оправда трошење додијељених средстава достављањем
ваљаних доказа (рачуна) на увид у Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
С обзиром на расположивост средстава, на
позицији „Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи“, одлучено је као у диспозитиву.
Број: 04-2/1-415-97-1/18
Станари, 11.07.2018. године
Достављено:
- УПП „Пољопривредник“ Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                             Душан Панић
104.
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 гл  асник 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.

Страна: 5

шачке јединице 0138150 Одјељење за привреду,
друштвене дјелатности и локални економски развој
са позиције 415 200-Текући грантови спортским и
омладинским организацијама и удружењима.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун Спортског
друштва „Руадр“ Станари, број: 5553000008479608,
код Нове банке а.д. Бања Лука.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Спортско друштво „Рудар“ Станари да
оправда трошење додијељених средстава достављањем
ваљаних доказа (рачуна) на увид у Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-415-111-1/18
Станари, 11.07.2018. године
Достављено:
- СД „Рудар“ Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић

105.
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 у износу од 3.000,00 КМ, а на
основу захтјева, број: 04-2/1-415-95/18, од 25.05.2018.
године.
Члан 2.

Додјељују се буџетска средства Спортском
друштву „Рудар“ Станари за манифестацију „Станари
2018“ у износу од 4.000,00 КМ, а на основу захтјева,
број: 04-2/1-415-111/18, од 27.06.2018. године.

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 2.

Члан 3.

Наведена средства биће извршена са потро-

Средства

ће

бити

исплаћена

на

жиро-
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рачун Спортског друштва „Рудар“ Станари, број:
5553000008479608, код Нове банке а.д. Бања Лука.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Спортско друштво „Рудар“
Станари да оправда трошење додијељених средстава
достављањем ваљаних доказа (рачуна) на увид у
Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за финансије
и буџет.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-415-95-1/18
Станари, 11.07.2018. године
Достављено:
- СД „Рудар“ Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић

106.
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
Церовица
Члан 1.
Додјељују се буџетска средства за реновирање
фасаде на храму у Церовици у износу од 5.000,00
KM, а на основу захтјева, број: 04-2/1-415-133/18, од
23.07.2018. године.
Члан 2.
Наведена средства биће извршена са
потрошачке јединице 0138150 Одјељење за привреду,
друштвене дјелатности и локални економски развој са
позиције 415 200-Текући грантови етичких и вјерских
организација и националним мањинама.

29. август 2018. год.

Образложење
С обзиром на расположивост средстава,
на позицији „Текући грантови етичких и вјерских
организација и националних мањина“, одлучено је као
у диспозитиву.
Број: 04-2/1-415-133-1/18
Станари, 08.08.2018. године
Достављено:
- СПЦО Церовица,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                              Душан Панић

107.
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
Осредак
Члан 1.
Додјељују се буџетска средства Српској
православној црквеној општини у Осредку у износу
од 3.500,00 KM, а на основу захтјева, број: 04-2/1-41586/18, од 10.05.2018. године.
Члан 2.
Наведена средства биће извршена са
потрошачке јединице 0138150 Одјељење за привреду,
друштвене дјелатности и локални економски развој, са
позиције 415 200-Текући грантови етичких и вјерских
организација и националним мањинама.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун
СПЦО Осредак, број: 5620058090219387, код НЛБ
Развојне банке.
Члан 5.

Члан 3.

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

Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун
Црквене општине Церовица, број 5553000025846294.

Члан 4.

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.

Обавезује се СПЦО Осредак да оправда
трошење додијељених средстава достављањем ваљаних
доказа (рачуна) на увид у Одјељење за привреду и
финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

29. август 2018. год.
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Број: 04-2/1-415-86-1/18
Станари, 11.07.2018. године
Достављено:
- СПЦО Осредак,
- Одјељење за привреду и финансије, - а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                             Душан Панић

108.
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 Спортског
риболовног друштва „Шкобаљ“ Станари
Члан 1.
Додјељују се средства Спортском риболовном
друштву „Шkобаљ“ Станари у износу од 2.250,00
KM, а на основу захтјева, број: 04-2/1-415-117/18, од
05.07.2018. године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150 Одјељење за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој, економски
код 415 210 Финансирање невладиних организација.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун
Спортског риболовног друштва „Шкобаљ“ Станари,
број: 5553000032227051, код Нове банке а.д. Бања
Лука.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Спортско риболовно друштво
„Шкобаљ“ Станари да оправда трошење додијељених
средстава достављањем ваљаних доказа (рачуна) на
увид у Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за
финансије и буџет.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
С обзиром на расположивост средстава, на позицији
„Финансирање невладиних организација, одлучено је
као у диспозитиву“.
Број: 04-2/1-415-117-1/18
Станари, 11.07.2018. године

Страна: 7

Достављено:
- СРД „Шкобаљ“ Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић
109.
На основу члана 17, тачка 1. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07,109/12 и 44/16), члана 74. Закона
о здравственој заштити („Службени гласник Републике
Српске“, број: 106/09 и 44/15), члана 41, тачка 1. Статута
ЈЗУ Дом здравља Станари, Управни одбор ЈЗУ Дом
здравља Станари, на 8. сједници, одржаној 05.10.2017
доноси:
СТАТУТ
о измјени Статута ЈЗУ Дом здравља Станари
Члан 1.
У Статуту ЈЗУ Дом здравља Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број 5/16),
члан 26. мијења се и гласи:
„За директора Дома здравља може бити именовано
лице које испуњава законом прописане опште услове:
- да је држављанин РС или БиХ,
- да је старији од 18 година,
- да није отпуштен из државне службе, на
било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини
(било на нивоу државе или ентитета), као резултат
дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у
Републици Српској, у периоду од 3 године, прије дана
објављивања упражњеног мјеста,
- да није осуђиван за кривично дијело на
безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци, или за
кажњива дјела, која га чине неподобним за обављање
послова на упражњеном мјесту, односно да се против
њега не води кривични поступак,
- да не служи казну изречену од стране
Међународног суда за бившу Југославију и да није под
оптужницом тог Суда, а да се није повиновао налогу да
се појаве пред Судом.
Поред општих услова, лице мора да испуњава
и посебне услове:
- да има завршен медицински факултет
(интегрисани студиј – 360 ЕЦТС бодова), или да има
завршен стоматолошки факултет (интегрисани студиј
– 360 ЕЦТС бодова) или дипломирани економиста
пословне економије -240 ЕЦТС бодова,
- да има најмање 2 године рада у струци,
- да има способност организовања и
руковођења.“
Члан 2.
Овај Статут, након добијања сагласности
начелника општине, ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.

У Станарима 05.10.2017. године
Број: 135/17
                                     Предсједник Управног одбора
                              Свјетлана Марјановић, дипл. педагог
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