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РИЈЕЧ НАЧЕЛНИКА

Поштовани суграђани,
Овим путем желим још једанпут да вас
подсјетим шта смо ми то радили и урадили у
протеклом периоду, а уједно желим да вам кажем
да смо увијек отворени за све ваше корисне
приједлоге и сугестије, како бисмо живот у нашој
општини учинили бољим и садржајнијим.
И поред ограничених буџетских средстава, настојимо да ријешимо приоритетне
инфраструктурне проблеме, као и све друге,
и да уз помоћ различитих пројеката створимо
управу која је по мјери грађана и привреде наше
општине.
Огромну подршку у организационом, стручном и финансијском погледу
имамо са вишег нивоа власти-органа и институција Републике Српске.
Будући да је нужан предуслов за друштвени и привредни раст једне заједнице
достигнути квалитет живота на једном подручју и понуда различитих друштвених,
културних, спортских и других догађаја, чему смо поклањали значајну пажњу, то
ћемо и убудуће у овој области указивати пажњу.
У наредном периоду, наш приоритет биће подизање нивоа ефикасности
Општинске управе и јавних предузећа, која ће подстицати и подржавати развој
савремене привреде и стварање привлачне пословне климе, како за развој малог и
средњег предузетништва, тако и за реализацију великих инвестиционих подухвата.
Уколико тражите мјесто за улагање, општина Станари може да вам понуди праву
локацију и услове за развој вашег пословања.
Такође, циљ нам је да кроз добру сарадњу са нашом дијаспором, као значајним
развојним ресурсом, афирмишемо и подстичемо пословну сарадњу наше и пословне
заједнице дијаспоре.
Ефикасна локална самоуправа у најкраћем могућем времену пружиће вам
све потребне информације за покретање властитог бизниса.
Инвестирање у Станаре је мјесто гдје се ваш посао брзо развија.
Ако инвестирате у Станаре, инвестирате у вашу будућност.
Желим да укажем шта смо за ово кратко вријеме урадили у општини. Са
поносом можемо рећи да смо имали огроман искорак у развоју сваког сегмента живота
и рада наше општине, да су то наши суграђани препознали и заједно са Општинском
управом учествовали у сваком дијелу досадашње активности. Неке од досадашњих
активности које смо реализовали су:
- Завршили смо израду Просторног плана општине Станари;
- Израдили смо Стратегију развоја општине од 2017-2027. године;
- Створили смо све препоставке и отпочели веће активности за запослење у
реалном сектору; градимо индустријску зону-у првој смо фази израде 3 хале од 5000
м2, како би за кратко вријеме омогућили запослење за око 150 радника;
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- И ове године издвојили смо значајна средства у буџету за Програм
запошљавања и самозапошљавања, чиме ће се омогућити запослење за 50 нових
радника;
- Укупан број новозапослених на територији општине за годину дана је 170
радника;
- Укупно је регистровано 105 правних субјеката са 1250 запослених радника;
- За субвенцију у области пољопривреде у посљедње 3 године општина је
издвојила преко пола милиона конвертибилних марака и тиме суграђанима помогла у
формирању пољопривредних газдинстава, како би од тога могли да живе. Унапређење
се односи на сточарство, воћарство, повртларство и друге секторе пољопривреде.
- Општина учествује кроз стипендије, превоз ученика и друге облике
подршке у школовању младих (основна, средња школа и факултет) са 400.000,00 КМ
буџетских средстава;
- За наше најмлађе, новорођене суграђане, у буџету општине, за прво и друго
новорођено дијете, издвајамо по 400 КМ наредних 12 мјесеци уколико родитељи нису
запослени, а за треће и наредно дијете 400 КМ наредних 18 мјесеци. Истовремено, за
свако новорођено дијете обезбиједили смо једнократну новчану накнаду у износу од
500 КМ, односно 1000 КМ;
- Омогућили смо да сви млади, високообазовани кардови стажирају, чиме би
се омогућило полагање стручног испита, чије трошкове сноси општина;
- Максимално смо подржали манифестације из области културе, спорта и
туризма, за које је у буџету издвојено 380.000 КМ;
- У инфраструктуру улажемо преко 3 000.000 КМ, чиме су у протеклој години
сви путни правци направљени бољима и квалитетнијима. Извршено је асфалтирање
путне мреже у дужини од 25 km на 84 путна праваца у свих 13 села, а за три и по
године, од како је основана општина, асфалтирали смо 55 km путева;
- Политичким утицајем и ангажманом надлежних преставника општине
Станари убрзан је поступак експропријације земљишта потребног за изградњу аутопетље на ауто-путу у насељу Осиња, засеок Нинковићи, чиме ће се убрзано кренути
на реализацију изградње спојног пута центра општине са ауто-путем;
- На основу Меморандума о разумијевању са Јавним предузећем „Путеви
Републике Српске“ општина је преузела обавезу рјешавања имовинско-правних
односа и утоку је поступак провођења експропријације за изградњу и асфалтирање
регионалног пута Р474 (Равна цеста) у дужини 8,2 km. Процијењена вриједност
пројекта је око 6.500.000 КМ;
- Урадили смо 18 km јавне расвјете на 34 локације, на подручју наше локалне
заједнице;
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- Велику пажњу општина је посветила уређењу и чишћењу, као и прикупљању
комуналног отпада, уређењу наших ријека, одржавању постојећег водовода за центар
општине. Такође, приступили смо уређењу зелених површина на свим јавним
мјестима, гробљима, школама, капелама и свим другим јавним објектима;
- Изградили смо двије нове капеле и реновирали двије постојеће. Изградили
смо два нова спортска полигона и реконструисали три постојећа;
- Организовали смо и савремено опремили Ватрогасну јединицу и цивилну
заштиту, као и финансијски подржали опремање противградне заштите;
- Свим вјерским објектима – храмовима донирали смо средства за одржавање;
- Уложили смо значајна средства у изградњу Спомен-храма у Станарима,
који је освјештан 5. августа 2018. године, уз велико присуство грађана и свештенства;
- Завршили смо изградњу и набавку медицинске и информатичке опреме за
потребе савременог Дома здравља, како би наши суграђани имали задовољавајућу
медицинску услугу. Истовремено, треба рећи да је општина обезбиједила
партиципацију за пацијенте Дома здравља код породичног љекара и специјалистичких
прегледа;
- Максимално водимо рачуна о социјалној заштити, чиме се свих 10 права
из Закона о социјалној заштити реализују у потпуности, а због тога су у протеклој
години издвојена значајна средства и тиме обезбијеђена помоћ најугроженијима;
- Значајно је учешће средстава за потребе борачких категорија, а односи
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се на бањску рехабилитацију бораца, ратних војних инвалида и чланова породица
погинулих и заробљених бораца и цивила. Такође, подржали смо буџетским
средствима организације из области борачке заштите, те смо уложили у стамбено
збрињавање бораца, ратних војних инвалида и чланова породица погинулих и
заробљених бораца и цивила кроз разне видове давања;
- Најугроженијим избјеглим и расељеним лицима смо помогли како би лакше
живјели;
- Помогли смо свим нашим подручним школама, са централном и донирали
знатна средства и те школе могу бити за примјер многим школама, како у уређењу,
тако и опремљености. Треба истаћи да је компанија „ЕФТ-Рудник и Термоелектрана“
узела учешће у опремању школа;
- Градимо обданиште чији је смјештајни капацитет 50 дјеце, а изграђен је и
објекат за продужени боравак школске дјеце;
- Узели смо учешће и финансијски помогли најстаријој популацијипензионерима са најмањим примањима;
- Буџетским средствима подржали смо све организације од посебног
интереса, као и друга удружења грађана;
- Започели смо пројекат водоснабдијевања наше општине-приводимо крају
прву фазу израдње бунарева, а у току је израда пројекта водоснабдијевања за цијелу
општину, како би сваки грађанин општине добио воду до своје куће.
С поштовањем,
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РИЈЕЧ ПРЕДСЈЕДНИКА
СКУПШТИНЕ
У краћем периоду, од конституисања
новог сазива Скупштине општине Станари па
до данас, Скупштина је усвојила основне одлуке
које су битне за функционисање једнице локалне
самоуправе.
Одржано је 17 редовних сједница, једна
тематска и једна свечана сједница поводом 9.
септембра-Дана општине Станари. Грађане у
Скупштини заступају одборници пет политичких
партија. Одборници Скупштине општине
Станари усвојили су Статут и Пословник о раду
Скупштине општине, те исте ускладили са Законом о локалној самоуправи.
Већина одлука доносена је једногласно, од чега се као битна може издвојити
Одлука о буџету за 2018. годину. Посебно желим истаћи да овај сазив Скупштине
у потпуности испуњава свој задатак представничког тијела грађана, вршећи своју
дужност у складу са прописаним надлежностима. Иако смо млада локална заједница,
што значи са недовољно искуства у раду, одборници своју дужност обављају духу
парламентарне демократије, што је за сваку похвалу.
У протеклом периоду Скупштина општине разматрала је и усвојила, између
осталог, сљедеће акте:
- Правилник о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових
радника и самозапошљавање у производним, занатским и услужним дјелатностима,
- Програм подстицаја у области пољопривредне производње за 2018. годину,
- Интегрисану стратегију локалног развоја општине Станари за период 2018-2027.
година,
- План одржавања заштите, реконструкције и изградње локалних и некатегорисаних
путева за 2018. годину.
Годину дана након спроведених избора за савјете мјесних заједница, може
се с правом рећи да савјети мјесних заједница спроводе неопходне активности од
интереса за грађане насељених мјеста, чиме се употпуњује учешће грађана у локалној
самоуправи.
Желим истаћи да је Скупштина општине Станари својом одлуком дефинисала
додатна права из области социјалне заштите и права бораца, ратних војних инвалида
и породица погинулих бораца, чиме се сврстала у ријетке локалне самоуправе
у Републици Српској која је препознала интересе ових категорија и дјелимично
узвратила оно што су они дали за стварање Републике Српске.
Јавност рада Скупштине општине утврђена је Законом о локалној
самоуправи, Статутом и Пословником о раду Скупштине, те је грађанима је
омогућено да присуствују сједницама Скупштине, а све у циљу јавности рада. У
складу са Статутом и Пословником о раду сви општи и појединични акти објављују
се у „Службеном гласнику општине Станари“ и у другим средствима информисања,
ако за тим постоји потреба. Сједнице Скупштине општине Станари редовно прате
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представници штампаних и електронских медија, као и представници мисије ОСЦЕ.
Скупштина општине Станари прије коначног усвајања појединих одлука
закључком обавезује надлежна одјељења да проведу јавну расправу, а посебно када
су у питању буџет и други стратешки документи. Ову праксу Скупштина општине
наставиће и убудуће.
Рад Колегијума и скупштинских комисија вршен је у складу са Пословником,
а у циљу квалитетне припреме сједница Скупштине и пуне демократизације односа у
Скупштини општине.
За истаћи је коректан однос начелника општине према Скупштини који се
заснивао на принципима међусобног уважавања.
Сагледавајући све горенаведено може се закључити да је Скупштина општине
Станари урадила пуно у протеклом периоду, вршила своје надлежност у цјелости, а
као најмлађа локална самоуправа у Републици Српској показала свој пуни капацитет
и оправданост оснивања.
Предсједник Скупштине општине
Остоја Стевановић
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ИЗ УГЛА НАРОДНОГ
ПОСЛАНИКА
Добијањем повјерења грађана и
избором за народног посланика у још једном
мандату створиле су се обавезе и одговорност
за заступање интереса грађана на линији Влада
Републике Српске – Локална заједница. Циљ је
што бољи живот грађана општине Станари и
шире, и на томе ће се истрајати.
У
претходном
периоду,
управо
захваљујући доброј сарадњи са Владом РС,
убрзане су процедуре у организовању виталних
институција у нашој локалној заједници и
имплементирани су бројни пројекти у разним
областима, а свакако ћу издвојити неке.
Изградња моста на ријеци Укрини, чиме је општина Станари добила
квалитетнији приступ ауто-путу Бања Лука-Добој, затим, значајни помаци у
процедурама и стављање у план изградњу пута Р474 (Равна цеста), припрема и
стварање услова за прикључак на ауто-пут односно напори да се изгради ауто-петља
„Нинковићи“, гдје су процедуре у току.
Препознати су витални интереси грађана као што је водоснабдијевање;
завршена је прва фаза и креће се у израду друге фазе тј. израду главног пројекта, а
затим и изградњу примарне и секундарне мреже.
У протеклом периоду у Станарима је много урађено у области путне
инфраструктуре, у свим мјесним заједницама. Поред тога, на терет буџета, грађанима
су обезбијеђене бројне олакшице: бесплатан превоз, субвенције ђака и студената и
још много тога.
Обновљене су неке подручне школе, а централна школа може да послужи за
примјер и другим срединама које су веће од Станара.
Захваљујући доброј сарадњи са Министарством здравља РС, као и подршком
из буџета општине Станари, стављен је у функцију станарски Дом здравља.
Од Владе РС добијена су средства за куповину новог ватрогасног возила.
Такође, од Владе РС стигла је подршка за куповину другог комуналног возила
за одвоз смећа, чиме су створени бољи услови како би се у нашој локалној заједници
подигли еколошки стандарди.
У наредном периоду, такође, од Владе РС стићи ће ново возило хитне помоћи.
Значајна средства уложена су у развој спорта и спортске организације,
те развој културе и туризма. Планиран је наставак свих ових активности и у свим
сегментима ћемо тражити подршку Владе РС.
Често сам био дио тима који је покушао општину Станари представити и
изван граница РС и сматрам да смо у томе и успјели. Остварена је братска сарадња
са општинама у Србији: Топола и Чајетина, и у Словенији: Боровница и Велење.
Надам се да ћемо у наредном периоду проширити ове активности, а циљ је да, осим
9
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традиционалних односа из области културе и спорта, проширимо ове активности и на
привредну сарадњу.
Планови за наредни период су велики, а с обзиром на досадашње искуство
и добру сарадњу са Владом РС, вјерујем да ће планирано бити и остварено, јер ову
локалну заједницу воде одговорни људи који су се протеклих година доказали као
стручни и вриједни и у протеклом времену урадили много.
Са позиције народног посланика наставићу започето, како би развој наше
локалне заједнице био што бољи.

Побољшање стандарда је приоритетни циљ и на томе ће се истрајати.

Посланик у НСРС,
Горан Јеринић
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Добрим људима,

ЦРКВА СА НАРОДОМ

Јеванђелски би се рекло „во времја оно“, а по нашем, 1980. године, 16.
октобра дошао је у Станаре млади свештеник Станислав Рађен. Први утисци,
првоупознати људи, догађаји, обреди, обавезе, изглед старе богомоље и недовршен
парохијски дом и пуно тога је остало у трајном сјећању. Да се не дангуби, упоредо
иде довршетак дома и обнова цркве. Тешкоће, напоре и проблеме младост или не
осјећа или неће да осјећа. Каже владика Његош: „Прегаоцима Бог даје махове“, а
владика Николај каже: „Јер како би могле слуге зидати дворац на имању на имању
свога господара без одобрења господаревог и без Његове помоћи“. Обнавља се стара
црква, али упоредо мора да се обнавља и црква у цркви, Народ Божији, који је помало
изгледао, наликовао на народ јеврејски, када је ишао према обећаној Земљи. Стара
црква, млади свештеник, а проблеми и стари и нови. Једноставно, уз Божију помоћ
и гради се и богослужи, све на славу Божију, а на радост и корист вјернога и свога
народа. Свака Божанска и парохијска служба мора бити завршена или пропраћена
неком јеванђелском, братском и људском причом. Усмјерити, упутити, насавјетовати
људе, незнање претворити у сазнање, сумњу у сигурност, задатак је свих нас из
цркве који морамо да се понашамо и дјелујемо као наш генијални Свети Саво. Стара
црква Свете Петке, у оном рату оштећена, са муком скромно обновљена, поново је
генерално обновљена, а радови на парохијском дому су завршени и оба ова дјела су
крунисана архијерејским освећењем и великим народним слављем. Духовна клима
се битно промијенила и поправила. Још су то била „она“ времена, још је било „оних“
који све те напретке нису доживљавали са радошћу и када смо мало средили утиске,
када је све кренуло на боље и како треба, дође велико зло на врата куће Србинове,
прави рат. Срушише нам државу (ми смо је створили и завољели, они су је срушили,
а ми је пребољели, рече неко). У срушеној држави, срушени градови, села, цркве,
мостови, многи погинуше, многи бише убијени и рањени и многи напустише своја
огњишта. Велико се зло догоди, што рече владика Његош: „Чу се лелек гдје горе
пролама“, а опет неко рече да је рат највеће зло и за човјека и за народ. Ако је рат
највеће зло, онда је мир највеће добро. Навикао је наш човјек на наша времена и на
нашу историју. Порушено обновити и изградити, и оне који су херојством и жртвом
се уписали у историју и наше трајно сјећање овјековјечити. Градњом спомен-храмова
у Остружњи Доњој и Станарима и више споменика њима посвећених показали смо и
доказали љубав и поштовање према њиховој највећој жртви. Многи данас савјетују
да заборавимо прошлост и окренемо се будућности, сви умни људи нашега народа
требају да нам савјетују да памтимо свете, добре, паметне, учене и заслужне људе,
све значајне датуме, сва света и сва важна мјеста и да пожелимо да нам, будућност
буде што богарија са добрим људима.
На дан Светог Апостола Матеја, 2018.

Протојереј ставрофор
Станислав Рађен
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ИЗГРАДЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И РАЗВОЈ
САОБРАЋАЈА
Поштујући стратешки важан документ, Интегрисану стратегију локалног
развоја општине Станари за период 2018-2027, општина Станари настоји постићи
висок степен заштите простора, животне средине и природних ресурса, стављених
у функцију одрживог развоја и остварити висок квалитет живљења за све своје
становнике, кроз стварање урбаног центра и равномјерни развој осталих насељених
мјеста опремљених пратећом инфраструктуром која обезбјеђује основу за демографску
обнову, развој економије и друштвених садржаја.
Важан елемент у изградњи и развоју општине Станари и подизању животног
стандарда њених мјештана јесте Одјељење за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију, из којег долазе многобројни програми који доприносе
овом циљу.
Један од тих програма свакако је и Програм комуналне потрошње, у оквиру
којег су планирана средства за одржавање, модернизацију, реконструкцију и изградњу
локалних и некатегорисаних путева. У самој реализацији ових послова највећи
проблем и изазов било је рјешавање имовинско-правних односа, али, упркос томе,
општина Станари успјела је да уз помоћ Савјета мјесних заједница ријеши потешкоће
и заврши програмом предвиђене активности.
Сама реализација одвијала се према усвојеном оперативном плану, те је тако
извршено:
- Асфалтирање локалних и некатегорисаних путних дионица у дужини од
цца 23 km;
- Насипање локалних и некатегорисаних путева под макадамском подлогом
са количином од око 11 000 m3.
Приликом расподјеле инфраструктурних пројеката водило се рачуна да свака
мјесна заједница на територији наше општинe, сразмјерно својој површини и броју
становника, добије одређени дио. Потребно је нагласити да је већи дио oвих пројеката
и усмјерен на рубне мјесне заједнице, како би исте имале што бољу и бржу могућност
комуникације са урбаним центром општине.
У склопу инфраструктурних инвестиција ради се на изради пројектне
документације и обезбеђивању финансијских средстава за изградњу два моста, и то:
1. мост на ријеци Остружњи, који спаја регионални пут Р474 и засеок Јањићи
у МЗ Станари и
2. мост на ријеци Лепеници, у МЗ Драгаловци.
Како каже један наслов „Спортски полигон за радосно одрастање“, ми
можемо рећи да смо радили на изградњи спортских полигона у МЗ Станари, МЗ
Остружња Доња и МЗ Митровићи.
Да општина Станари води рачуна о свим елементима комуналне
инфраструктуре и својим становницима, показује примјер понашања за вријеме
поплава које су захватиле нашу општину у ноћи између 5. и 6. маја ове године, када
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су ангажоване општинске екипе непрекидно радиле до оспособљавања свих путних
дионица.

САОБРАЋАЈ
У складу са Законом о превозу у
друмском саобраћају Републике Српске,
по први пут је на територији општине
Станари завршен поступак усклађивања
и регистрације редова вожње. Тиме су
усклађене све аутобуске линије, чиме је
повезана комплетна територија општине
Станари.
Сузана Квржић
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СТАБИЛНЕ ФИНАНСИЈЕ
У оквиру Одсјека за финансије и буџет, при Одјељењу за привреду и
финансије, реализују се послови из наделжности истих, утврђени Законом о локалној
самоуправи и Одлуком о оснивању Општинске управе Станари.
Између редовних послова, Одсјек за финансије и буџет реализује и послове
планирања и извршења буџета, рад у општинској трезорској апликацији, као и послове
јавних набавки.

БУЏЕТ ОПШТИНЕ СТАНАРИ
Буџет општине Станари је најзначајнији документ који представља
инструмент за реализацију пројеката, провођење аката, политика и интереса грађана
наше општине.
Буџет општине Станари за 2018. годину износи 8.991.798 КМ и усвојен је
на сједници Скупштине општине Станари, децембра 2017. године. Буџет општине
Станари је стабилан, кроз њега се редовно сервисирају обавезе и прикупљају приходи
који општини припадају.
Као најзначајнији извор остварења прихода у буџету општине Станари су
концесионе накнаде које се остваре од пословања компаније „ЕФТ РиТе Станари“. У
буџету општине Станари ове врсте прихода чине укупно 72,73% укупно планираног
буџета општине Станари за 2018. годину.
Као најзначајнији извор остварења прихода, ове врсте накнаде уједно
представљају и најзначајнији извор инвестиција у нашој општини. С обзиром да је
трошење ових средстава намјенски одређено законима који регулишу ову област,
можемо рећи да је њихово трошење у инвестиције у нашој општини стопостотно.
Суштински, остваривање ових прихода у нашој општини подразумијева и
развој, улагања и стабилност буџета у пуном капацитету. Општина Станари је у 2018.
години остварила приход од индиректних пореза у износу 1.810.000,00 КМ.
Борис Миличић
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ПОМОЋ УЧЕНИЦИМА
И СТУДЕНТИМА
Битан сегмент развоја сваке локалне заједнице, па тако и наше, представља
улагање у образовање и младе људе. С тим у вези, а будући да наша локална заједница
на свом подручју нема ниједну средњошколску образовну установу, Правилником о
критеријумима за додјелу студентских и ђачких стипендија, општина, и ове школске
године, субвенционише превоз и смјештај за ученике средњих школа, по чему је
препознатљива не само у окружењу, него и шире. Овај вид повластица користе 223
ученика средњих школа, за што је утрошено 178.420,00 КМ из буџета општине.
Такође, водећи бригу и о будућим академским грађанима, општина стипендира
73 студента који ово право остварују као редовни студенти високошколских установа
у земљи и иностранству, и по овом основу издвојено је 75.412,00 КМ буџетских
средстава.
Нису заборављени ни најмлађи. Новоизграђени простор за продужени
боравак дјеце и изградња вртића, која је у току, омогућиће квалитетно учење и
бављење дјеце активностима које подстичу успјешан развој дјеце, али битно утичу
и на економски положај родитеља. Кроз субвенционисање превоза ученика основне
школе, без обзира на удаљеност пребивалишта од школе, општина даје подршку свим
станарским ученицима, од првог до деветог разреда, чиме је обухваћен 251 ученик,
што буџет општине кошта 64.380,00 КМ.
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НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Слобода говора и слобода удруживања битни су елементи у демократским
друштвима, који дозвољавају грађанима да се удружују и да искажу различите интересе
који не морају бити атрактивни увијек за све. Општина Станари је, кроз финансирање
невладиних организација, односно удружења грађана, помагала рад двадесетак
активних удружења, стварајући подстицајни амбијент у коме су различити погледи
и интересовања дозвољени и пожељни, што је једна од најважнијих претпоставки
сваког демократског друштва.
Сва удружења, од којих су најбројнија спортска и удружења у чијем је опису
активности примарни циљ промовисање културе, са поносом представљају своју

општину, не само у земљи, него и у иностранству. Спортске и награде освојене на
фестивалима фолклора, бројне манифестације и разне врсте других активности, доказ
су да средства уложена у овај сектор имају учинка на развој младих, подстицање
здравих односа према друштву и ширење нових видика.
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ПОДСТИЦАЈИ И РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ
Пољопривреда, као системски процес производње хране за човјекову
исхрану, заузима велики значај у привреди сваке земље и сваког подручја понаособ
и, заједно са ловом, риболовом и шумарством, сврстана је у примарни сектор

привреде. Кроз подстицајне мјере, усмјерене на регистрована пољопривредна
газдинства, општинска администрација субвенционише рад газдинстава, али у
значајној мјери су извршена и улагања у
проширивање воћарских засада и сточног
фонда, као и обнову пољопривредне
механизације.
Поменутим
мјерама
обухваћено је око стотину комерцијалних
и некомерцијалних пољопривредних
газдинстава, што, уз републички
подстицај, представља битан фактор
одрживости сваког газдинства. У 2018.
години општина Станари подијелила је
подстицаје за 92 корисника, у распону
од 3000,00 до 200,00 КМ, што укупно
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износи 105.000,00 КМ.
Битан сегмент сваке пољопривредне производње представљају временски
услови. Као дио цјеловитог система Противградне заштите Републике Српске,
општина Станари на свом подручју има инсталиране 3 противградне станице у
Цвртковцима, Станарима и Церовици, које су успјешно дејствовале у првој половини
јуна и крајем јула, при чему је у 6 дејстава испаљено укупно 13 противградних ракета.
											
Љубинка Јеринић
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ПОДСТИЈАЈИ САМОЗАПОШЉАВАЊА
И ЗАПОШЉАВАЊА
Као и претходних година, максимална пажња посвећена је подстицању и
стимулисању смањења броја незапослених лица која се налазе на евиденцији Завода
за запошљавање-Биро Станари, кроз давање подстицаја за самозапошљавање и
запошљавање нових радника. Субвенције се додјељују у производним, занатским,
услужним и пољопривредним дјелатностима, кроз оснивање дјелатности и
запошљавање нових радника у постојећим дјелатностима. На овај начин стварају се
услови за запошљавање свих категорија становништва, независно од квалификационе,
старосне и полне структуре. Општина је кроз овај програм дала подршку за
запошљавање 29 незапослених лица и ангажовала 112.748,00 КМ.
Потребно је за истаћи да је општина Станари узела учешће на 1.
Међународном сајму некретнина и инивестиција у Бањој Луци, гдје је успјешно
представљена Пословна зона „Термоелектрана“ са циљем стимулисања и привлачења
инвеститора који желе улагати на овом подручју, кроз додјелу земљишта и повољних
прикључака. Такође, битно је напоменути да су предузете активности за стицање
услова за повлачење страних средстава из иностраних извора финансирања, на основу
којих ће се створити још повољнији услови за привредни развој и улагање у општину
Станари, а чиме ће се створити услови за још погоднији живот на овом подручју.
Наши предузетници, привредни субјекти, као и заинтересовани грађани у сваком
тренутку могу добити све потребне информације о наведеним активностима.
										
Јелена Јеринић
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УТИЦАЈ НЕПРОПИСНО ОДЛАГАНОГ
ЧВРСТОГ ОТПАДА НА ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИШТВА
Брига о заштити животне средине, као и контрола онечишћења околине
један је од кључних доприноса за очување и унапређење здравља људи. Врло је
битно какав ваздух удишемо, какву воду пијемо, како збрињавамо отпадне воде, да
ли једемо здравствено исправну храну, колико је наше земљиште очувано од штетних
супстанци, каква је контрола јонизирајућег и других врста зрачења, а врло важна,
ако и не најважнија карика у овом ланцу која на то утиче је правилно одлагање и
збрињавање чврстог отпада.
Чврсти отпад, у већој или мањој мјери, има веома изражено негативно дејство
на здравље људи и основне елементе животне средине: површинске и подземне
воде, ваздух и земљиште. Сви елементи који из отпада дођу у ове основне елементе
животне средине прије или касније ће кроз ланац исхране доћи човјеку (слика 1).

Слика 1. Утицај основних елемената екосистема на човјека преко ланца исхране

У досадашњој пракси праћења штетног утицаја одређених супстанци
емитованих из депонија, односно сметљишта отпада, идентификовано је њих 14
које могу имати утицај на здравље људи и основне елементе животне средине, а то
су: арсен, олово, кадмиј, хром, бакар, никл, жива, цинк, полихлорирани бифенили,
бензен, трихлоретилен, тетрахлорметан и натријев цијанид.
Одлагањем отпада на неуређене депоније отпада, или боље речено
сметљишта, долази до веома дуготрајног и великог загађења животне средине, што
штетно утиче на здравље људи. Санација ових сметљишта често је веома скупа.
Процес разградње неких врста отпада веома је дуготрајан.
Без обзира на то што је врло тешко надзирати угроженост животне средине и
загађење природних и културних добара, од осамдесетих година 20. вијека политика
ЕУ на подручју заштите животне средине и природних извора све је више добијала на
важности. Захваљујући томе неизмјерно
је порастао распон мјера за провођење
политике заштите животне средине.
Попут расположивости капитала, радне
снаге или саобраћајне инфраструктуре
квалитет ваздуха је на путу да постане
фактор који ће одређивати привредни
раст неке регије. Да би се остварила
заштита
ваздуха
неопходно
је
праћење, прибављање и процјењивање
одговарајућих података о квалитету
20

Годишњак 2018
ваздуха на основу мјерења и стандардизованих метода.
Вода такође представља добро у општој употреби на које имају право сви, али ни у
ком случају не може се третирати као дар природе којим се слободно располаже. Због
значаја воде и њеног вишенамјенског коришћења, она ужива посебну заштиту и мора
се користити на начин прописан законом.
Након све учесталијих инцидената, насталих као посљедица загађења вода,
дошло се до сазнања да је квалитет воде битан елеменат за процјену могуће расположиве
количине од укупне количине водне масе. Под квалитетом се подразумијева стање
воденог система, изражено преко физичко-хемијских, хемијских и биолошких
показатеља. Промјена квалитета воде настаје као посљедица ендодинамичких, али
све чешће и антропогених утицаја.
За погоршавање квалитета воде од посебног значаја је испуштање у воду
различитих отпадних вода, уношење топлоте, радиоактивних и чврстих материја.
Вишеструко је неповољан утицај индустријских отпадних вода на животне заједнице
водених екосистема, као и на човјека. У зависности од врсте индустрије, у води се
могу наћи, не само повећане концентрације органских, већ и неорганских материја,
а посебно јони токсичних метала и новосинтетизованих органских једињења којих
никада није било у природним водама.
У воденим екосистемима, због испуштања отпадних вода, могуће су појаве
разних болести, генетске промјене, физиолошке сметње, физичке деформације, као и
угинуће појединих врста биљака и животиња. Уношењем загађења у ланац исхране,
постоји опасност од повећања концентрације опасних материја у органима вишег
реда, укључујући човјека.
Постоје многе материје које угрожавају природни амбијент и квалитет вода.
Неконтролисано загађење из индустрије, пољопривреде и домаћинства нарушава
квалитет воде, те може угрозити могућност вишенамјенског кориштења и еколошког
интегритета воденог ресурса. Типични проблеми су загађење органским отпадом
(што доводи до смањења садржаја раствореног кисеоника), нутријентима (узрокују
обилно раст алги и водених биљака), суспендованим материјама, тешким металима
и микроорганизмима. Загађења негативно утичу на укупне количине чисте воде,
што доводи до веће потражње за подземним водама, или гдје такве нису доступне,
повећаним трошковима за пречишћавање доступне, али загађене воде.
Како је један од главних циљева Оквирне директиве о водама спречавање
даљег погоршања квалитета воде и постизање „доброг стања“ свих водних тијела,
праћење односно мониторинг квалитета воде представља добру стратегију заштите.
Познавање и одржавање квалитета водотока добра је основа, како са аспекта развоја
привреде, тако и са аспекта очувања природе.
Доношењем Закона о заштити животне средине, Закона о заштити природе,
Закона о водама, Закона о заштити ваздуха и Закона о управљању отпадом те низа
других подзаконских прописа на бази ових закона, створени су и законски предуслови
за успоставу интегралног система управљања отпадом. Приоритети у управљању
отпадом су: минимално настајање отпада, смањење насталог отпада по количини,
третирање отпада за поврат сировинског материјала или енергије из њега, одлагање
остатка отпада на санитарне депоније, на еколошки прихватљив начин оних врста
отпада које не подлијежу поврату компоненти, поновној употреби или производњи
енергије.
Да политика заштите животне средине није само мртво слово на папиру
поново је доказала општина Станари. Посвећеност највишег руководства да поштује
законске прописе, да ради на превенцији загађивања и на сталном унапређивању
резултирала је смањењем броја дивљих депонија на подручју наше општине.
На подручју општине Станари одлагање комуналног отпада вршено је на више дивљих
депонија, односно сметљишта, на које се одлагао комунални отпад на непрописан
начин.
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У току октобра 2017. године, санирано је укупно 10 локалитета на којима
су идентификоване дивље депоније. Укупна количина уклоњеног отпада са дивљих
депонија износи 27 тона.
Локалитети који су санирани су:
-Три депоније у засеоку Јеринићи, које су се налазиле поред некатегорисаног
пута Н163,
Н10,

-МЗ Церовица, шума Јасеник, три депоније, поред некатегорисаног пута

-Три депоније уз регионални пут Р 474 (Прњавор-Јелах, Равна цеста)-око 10
тона отпада покупљено је са овог локалитета који је био затрпан земљом и шљунком,
-Једна депонија у зесеоку Грујићи, поред локалног пута Л2.
Друштвено одговорним и еколошки освијешћеним понашањем стварамо
здраво пословно и животно окружење и крчимо пут будућим генерацијама да
на чвстим темељима наставе да стварају и граде!

ЈАВНА РАСВЈЕТА
Увођење ЛЕД расвјете, са којим се започело 2017. године, представља важан
корак у правцу осавремењавања јавне расвјете на подручју општине Станари. Намјера
општине Станари је да модернизује и учини бољом и ефикаснијом цјелокупни систем
јавне расвјете на подручју општине. Општинска управа ће и у наредном периоду
наставити са реализацијом оваквих пројеката у циљу уштеде електричне енергије
и постизања већег степена енергетске ефикасности, када је у питању област јавне
расвјете.
Иначе, ЛЕД технологија је савремена технологија расвјете и слободно се
може рећи технологија будућности у области јавне расвјете. ЛЕД (Light Emitting Diode) је скраћеница за свијетлеће диоде и бројне су предности њиховог кориштења у
односу на конвенционалне изворе свјетлости.
Наиме, са аспекта енергетске ефикасности, ЛЕД сијалице имају неупоредиво
дужи вијек трајања од класичних сијалица-више од 80.000 радних сати (када би
свакодневно ЛЕД расвјета радила 10-12 сати у просјеку, вијек трајања био би више
од 12 година). Користе и до 10 пута мање енергије у односу на халогене сијалице, јер
се сва енергија претвара у свјетлост, а не и у топлоту, те самим тим смањују ризик
од пожара и незгода усљед контакта са њима. Такође, предност ЛЕД расвјете је
могућност ефикаснијег управљања јавном расвјетом (могуће је увести више режима
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рада). Осим енергетских уштеда, остварују се и велике уштеде у одржавању јавне
расвјете.

ТРИ ЈАВНЕ ЧЕСМЕ У СТАНАРИМА
Локална самоуправа општине Станари завршила је изградњу три јавне чесме
у најпрометнијим дијеловима општине, а циљ је да се током године, посебно у вријеме
када су велике врућине, пролазницима омогући да се освјеже и одморе.
Једна од њих смјештена је поред регионалног пута Р 474а, друга је поред
локалног пута у МЗ Остружња Доња и трећа je изграђена на платоу „Парка радости“,
који је формиран у подножју Спомен-комплекса из НОР-а. Изградњом три љетниковца
и паркинг-простора, као и пуштањем јавне чесме у функцију, окончана је прва фаза
изградње „Парка радости“.
										
Данијела Гаврић

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА У ФУНКЦИЈИ
ПРОНАТАЛИТЕТНИХ АКТИВНОСТИ
Водећи укупну друштвену бригу о појединцима и социјално угроженим
породицама, општина Станари донијела је Правилник за додјелу једнократне новчане
помоћи из буџета општине, намијењене социјално угроженим грађанима. Дакле,
поред права дефинисаних Законом о социјалној заштити која остварују поједине
категорије становништва, општина Станари доношењем овог Правилника жели
унаприједити социјални положај најугроженијих категорија који нису корисници тих
права, а који се изненада, тренутно, нађу у социјално незавидној ситуацији. Тиме се
настоји одржати социјално-заштитни карактер породице или појединца на начин да се
пружи додатна финансијска или хуманитарна подршка породицама, и то праведним
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усмјеравањем помоћи породицама и појединцима којима је она најпотребнија.
На територији општине Станари укупан број корисника је 653, од чега је 351 корисник
социјалне заштите, 60 корисника породичне заштите и 242 корисника дјечије заштите.
Корисници дјечије заштите остварују права путем ЈУ Фонд за дјечију заштиту
Републике Српске.
У циљу подршке пронаталитетне политике и социјалне заштите породице,
Скупштина општине Станари донијела је Правилник о остваривању права на новчану
помоћ за незапослене породиље
и новорођену дјецу. На основу
наведеног Правилника свакој
незапосленој
мајци
која
остварује услове додјељује се
новчана помоћ на мјесечном
нивоу у износу од 400,00 КМ
за прворођено и другорођено
дијете, у трајању од 12
мјесеци односно 400,00 КМ за
трећерођено, четврторођено и
свако наредно дијете, у трајању
од 18 мјесеци. Породиље које
су запослене остварују новчану
помоћ једнократно у износу од
500,00 КМ по рођењу првог и
другог дјетета, односно 1000,00 КМ по рођењу трећег и сваког наредног дјетета, без
обзира на материјални статус породице.
Општина Станари је у току протекле године учествовала у Пројекту
„Социјализација дјеце РС“ који организује ЈУ Фонд за дјечију заштиту РС, уз подршку
Владе РС и Министарства здравља и социјалне заштите РС. Пројекат је реализован у
Бечићима, Република Црна Гора, гдје је упућено 12 дјеце. У Пројекту су учествовала
дјеца из социјално угрожених породица, корисници права из социјалне и дјечије
заштите, дјеца из вишечланих породица и породица борачке популације, дјеца са
посебним потребама и хроничним здравственим сметњама, као и посебно надарена
дјеца и талентовани спортисти. Општина Станари учествовала је у трошковима
реализације наведеног Пројекта у виду трошкова превоза и куповине дидактичког
материјала, а начелник општине дјеци је одобрио пригодан новчани износ у виду
џепарца.
										
Радојица Ћелић

БРИГА О БОРАЧКОЈ
ПОПУЛАЦИЈИ-СТАЛНА ОБАВЕЗА ОПШТИНЕ
У току 2018. године, општина Станари предано је радила на побољшању, како
материјалног положаја, тако и здравственог стања борачке популације. Од 5 права,
предвиђених општинском одлуком, посебан значај заузима стамбено збрињавање
борачких категорија кроз помоћ у изградњи и санацији стамбених објеката. Укупан
број корисника овог права у 2018. години износи 54 корисника. Од доношења одлуке
па све до данас преко 200 корисника је овог вида права. За ову годину предвиђени
износ за овај вид права је 60000,00 КМ, а, уколико буде могућности, имајући у
24

Годишњак 2018
виду друга права према одлуци, општина Станари ће издвојити додатна средства за
стамбену помоћ и другим корисницима са ранг-листе из 2017. године.
		

НАПОМЕНА: Локалне заједнице у окружењу или не предвиђају ово право, или га
предвиђају као кредитна средства уз минималну камату и пласирају путем банака
(нпр. Теслић). Такође, треба рећи да постоји преко 20 породица погинулих бораца
и РВИ који очекују стамбено збрињавање од стране Републике; Програм из 2007.
приведен крају.
Имајући у виду здравствено стање ове популације, године живота, а и кроз
разговор са њима, увидјели смо све већи значај бањског лијечења. Општина је и ове
године упутила на бањско лијечење 55 корисника који до сада нису боравили у ЗТЦ
„Бања Кулаши“. Према пројекту Министарства рада и борачко-инвалидске заштите,
а преко општине, упућено је 5 корисника из категорије породица погинулих бораца у
ЗТЦ „Бања Теслић“. Такође, треба истаћи да је мали број локалних заједница, или их
и нема, а које упућују овај број особа на бањско лијечење.
У просјеку 100 захтјева
годишње односи се на помоћ
због тешког материјалног стања
и других видова лијечења, док
мањи број тиче се трошкова
сахране и прикључења на
еклектро и водо-мрежу. Средства
за ове видове права крећу се у
просјеку од 20000 до 35000 КМ.
У случају тежих обољења, гдје
је дуготрајно лијечење, уз налаз
и медицинску документацију
предвиђени износ у одлуци је до
1000 КМ годишње.
Такође, истичемо веома добру
сарадњу са организацијама које окупљају борачке категорије и подршку истим. Тако
је општина помогла издавање књиге погинулих бораца са подручја општине Станари,
као и посјете мјестима страдања наших бораца. Посебна подршка ове популације
исказана је чину одликовања погинулих бораца са подручја наше општине.
Наглашавамо сарадњу и са међународним организацијама на пројектима
подршке жртвама мина који финансира ЕУ. Први пројекат спровођен је са
Организацијом „World Vision“ и биле су обухваћене двије жртве мина, док пројекат
преко њемачке организације „ASB“ обухвата још 4 жртве мина, а помоћ је у виду
пољопривредних машина, пластеника, сточног фонда и др.
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Када су у питању права прописана Законом о правима бораца, РВИ и
породица погинулих бораца, иако је прописано да послове врше надлежна одјељења
општина као првостепени органи, још увијек те послове за кориснике са подручја
општине Станари врши град Добој. Министарство рада и борачко-инвалидске заштите
тражило је од Министарства управе и локалне самоуправе да се укључи у послове око
преноса послова на општину Станари, с обзиром да се град Добој изјаснио писменим
путем да се документација неће пренијети док се не заврши диоба имовине између
двије локалне заједнице. Тим поводом, у октобру прошле године Министарство
управе и локалне самоуправе затражило је од општине Станари да се изјасни о свим
активностима које је предузимала по том питању. Општина је доставила: иницијални
акт о преносу документације на Станаре из августа 2015. године, сву кореспонденцију
са градом и Министарством рада и бораца, те састанке који су одржани по том питању.
Горан Панчић

ГАСТРО-ФЕСТ
„СТАНАРИ 2018“”
Јавна установа Спортско-туристичка организација општине Станари је, у
јулу 2018. године, била организатор Гастро-феста који се по други пут одржавао у
општини Станари. С обзиром да је прошлогодишњи Гастро-фест био веома успјешан,
запослени у овој установи пред собом су имали озбиљан задатак да привуку још
више излагача и посјетилаца и самим тим направе овогодишњи Гастро-фест бољим и
успјешнијим. Слободно се може рећи да су у томе и успјели, јер је на овогодишњем
Гастро-фесту учешће узело
преко 20 излагача. Као и прошле
године, међу најбројнијим
учесницима били су чланови
секције Ловачког удружења
„Срндаћ” из Станара и чланови
Спортско-риболовног друштва
„Шкобаљ” Станари. Поред њих,
ове године, своје производе
излагали су и чланови удружења
„Пољопривредник” из Станара,
а посебну пажњу привукао
је изложбени сто Удружења
„Анђео” Станари који је на крају
добио награду као најкреативнији. За разлику од прошле године овогодишњи Гастрофест био је богатији за излагаче са подручја сусједних општина: Добој, Дервента и
Прњавор.
Након свечаног отварања многобројни посјетиоци имали су прилику
да уживају уз разне врсте хране и пића које су наши излагачи припремили. На
штандовима могло се наћи свега, од сира, рибље чорбе, ловачког гулаша, печења, па
све до разних врста колача, меда, воћа и поврћа. Поред разних врста хране, љубитељи
добре „капљице” имали су прилику да пробају и неколико врста домаће ракије и вина.
Формирана је и такмичарска комисија која је имала задатак да оцијени све производе
које су наши излагачи припремили, а најбољима су уручене и симболичне награде.
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У односу на прошлу годину примјетан је био и знатно већи број посјетилаца.
За све посјетиоце Гастро-феста „Станари 2018”, међу којима су били и представници
републичке и локалне власти, био је уприличен културно-забавни програм, а у дијелу
свечаног отварања подршку нашој установи пружило је Културно-умјетничко друштво
„Лазарица” из Станара и Културно-умјетничко друштво „Церовица” из Церовице.
На крају, кад се саберу сви утисци, може се рећи да је овогодишњи Гастро-фест
испунио очекивања организатора и сам циљ његовог постојања који се огледа у томе
да сви релевантни субјекти из области пољопривредне производње, угоститељства и
кулинарства, прије свега са подручја наше, али и других општина, имају прилику да
на једном мјесту представе и промовишу своју гастрономску понуду. Наша жеља је
да из године у годину будемо све бољи, а то значи да имамо већи број разноврсних
излагача са подручја Станара и околних општина који ће квалитетом својих производа
да привуку већи број посјетилаца, те да уједно овај Гастро-фест постане један од
брендова по којима ће наша општина бити препознатљива.
Анђелко Тадић

TУРНИР МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ
СТАНАРИ У МАЛОМ ФУДБАЛУ
Почетком септембра 2018. године ЈУ Спортско-туристичка организација
општине Станари организовала је други турнир мјесних заједница општине Станари
у малом фудбалу. Овај догађај организује се с циљем да се грађани наше општине
међусобно друже, зближавају и успут одмјере снаге у спортском надметању.
Сам турнир осмишљен је тако да свака мјесна заједница са подручја општине
Станари може пријавити једну екипу
за учешће на овом спортском догађају,
која мора бити састављена од играча
који имају пријављено пребивалиште
на подручју мјесне заједнице за
коју наступају. Ове године своје
представнике на овом турниру имале
су сљедеће мјесне заједнице: Станари,
Станари Центар, Љеб, Остружња
Доња, Остружња Горња, Цвртковци,
Церовица, Јелањска, Драгаловци
и Радња Доња, док за разлику од
прошле године, на овогодишњем
турниру своје представнике нису
имале МЗ Митровићи и МЗ Осредак.
МЗ Брестово и МЗ Рашковци ни ове, као ни претходне године, нису пријавиле своје
екипе за учествовање на овом такмичењу.
На крају, најуспјешније су биле екипе из двије Остружње. За нијансу бољи
били су играчи екипе из Остружње Горње који су у финалној утакмици славили
резултатом 2:1 и тако понијели титулу побједника другог турнира мјесних заједница
општине Станари у малом фудбалу.
										
Анђелко Тадић
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ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ЈАВНЕ
МАНИФЕСТАЦИЈЕ У 2018. ГОДИНИ
Као и претходних, и ове године Центар за културу општине Станари
организовао је велики број манифестација. Активности су започеле организовањем
Свечане академије поводом обиљежавања Дана Републике Српске и наставиле се
дочеком Православне нове године на Тргу испред општине. По први пут у нашем
Центру организован је концерт квартета флаута „Флутете“. Осми март обиљежен је
концертом Славка Миланковића. Млади људи увијек су добродошли у наш Центар
и увијек радо сарађујемо са њима. Гости су нам били и чланови драмске секције
Медицинске школе који су одиграли представу „Новогодишња јелка“, према тексту
проф. Мире Станишев. Наши
најмлађи посјетиоци имали су
прилику да уживају у представи
„Весела чаролија“, у извођењу
Драгана Филиповића-Фиће и
Зорана Јовановића, али и у пјесми
Дјечијег хора „Врапчићи“.
Већ традиционално смо
заједно са Српском православном
црквеном општином Церовица и
КУД „Церовица“, учествовали у
организацији Десетог васкршњег
сабора. Потрудили смо се да
организујемо и изложбе; гост нам
је била Соња Спироска Остојић.
Наша суграђанка, Биљана Кајганић-Добриловић, представила је своју прву збирку
пјесама.
Већ другу годину заредом сарађујемо са Амбасадом Руске Федерације у БиХ.
Представљена нам је изложба слика „Руска села-глас тишине“, фото-пројекат руске
новинарке Светлане Урбан и „Дани руског филма“. Изложбу и „Дане руског филма“
отворила је госпођица Ана Ивљева, аташе за културу Амбасаде Руске Федерације у
Босни и Херцеговини.
Пјесникиња Јованка Стојчиновић Николић дружила се са ученицима ОШ
„Десанка Максимовић“, а могли смо уживати и у представи „Професионалац“ у
извођењу Живка Петровића Кике, Милоша Милићевића, Љиљане Перишић и Давора
Челаревића.
У нашем Центру одржана је и промоција Спомен-књиге погинулих бораца са
подручја општине Станари 1991-1995. О важности књиге говорили су аутор Мирко
Јотић и Славиша Сабљић.
У оквиру обиљежавања Дана општине Станари одржано је Вече фолклора.
Наступили су чланови СПКД „Лазарица“ Станари, КУД „Церовица“ из Церовице,
КУД „Крњин“ из Грабовице и Оркестар хармоникаша Станари.
Већ трећу годину заредом организујемо манифестацију „Станарска културна
јесен“ по којој не само наш Центар, него и наша општина постају препознатљиви. У
наредном периоду Центар ће наставити са планираним активностима.
							
Слађан Богдановић
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ТРАДИЦИОНАЛНА 23. СПОРТСКА
МАНИФЕСТАЦИЈА „СТАНАРИ 2018“
Спортско друштво „Рудар“ Станари ове године је по 23. пут било организатор
традиционалне спортске манифестације у оквиру које се одржавају турнири у
малом фудбалу и шаху. Организатори се сваке године труде да се ова манифестација
подигне на један виши ниво,
тако да она с правом носи
епитет као једна од најбоље
организованих на широј регији.
У складу с тим, може се рећи да
је ова манифестација постала
својеврстан
бренд
наше
општине.
Кад је у питању турнир
у малом фудбалу, он је већ
постао препознатљив и много
даље од наше регије. Наиме,
већ дужи низ година он има
међународни карактер па су
тако на њему претходних година
учествовали, поред екипа из
наше земље, и такмичари из
Словеније, Србије и Македоније. Такође, као учесници на овај турнир долазили су,
и даље долазе, футсал репрезентативци Босне и Херцеговине, Србије и Словеније.
Овогодишњи турнир окупио је 26 екипа из Републике Српске, Федерације БиХ
и Словеније. Турнир је одигран у новом амбијенту са новом асфалтном подлогом,
а посјетиоци су ове године по први пут имали прилику да турнир одгледају са
новоизграђених трибина. Након
три
дана
такмичења
најуспјешнија је била екипа
„Језеро“ из Руданке која је у
финалној утакмици савладала
екипу Ауто-школе „Дошлић“
из Добоја бољим извођењем
пенала.
Турнир у шаху ове
године окупио је 14 такмичара,
углавном са подручја Станара
и Добоја. Најбољи међу њима
поново је био Добојлија Младен
Јевтић, који већ пет година
узастопно осваја прво мјесто на
овом турниру.
										
Анђелко Тадић
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УРБАНИЗАЦИЈА И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ-ПРИОРИТЕТИ У ОПШТИНСКОЈ
АКТИВНОСТИ
Oпштина Станари дефинисала је своје стратешке смјернице и циљеве развоја
усвајањем два важна стратешка документа као што су Инегрисана стратегија локалног
развоја општине Станари за период 2018-2023. година и Просторни план општине
Станари 2015-2035. година. Водећи принципи на којима се заснива Стратегија развоја
општине Станари су одрживост и социјална укљученост. Одрживост као принцип
интегрише економски и аспект животне средине, док принцип социјалне укључености
подразумијева једнаке шансе за све и правичност у смислу идентификовања потреба
и интереса маргинализованих и социјално укључених група становништва.

Просторни план општине Станари почива, између осталог, на наведеним
принципима. Просторно планирање је саставни дио јединственог система планирања
и програмирања система развоја којим се обезбјеђује функционална и рационална
организација и кориштење расположивог простора, добара у општој употреби,
природних ресурса, материјалних, културних и еколошких вриједности, рационално
кориштење енергије, заштита и унапређење животне средине, те усаглашавање
интереса свих корисника простора.
Планском изградњом стварају се повољни услови за живот, рад и здравље
човјека, те дугорочно управљање природним добрима.
Просторним планом општина је утврдила основну намјену простора, систем
урбаног и руралног насеља и њихово повезивање, критеријуме за ширење урбаних
дијелова, намјене ванурбаних дијелова, зоне комуналне инфраструктуре, објекте од
значаја за друштво (здравство, школство, култура, спорт), мјере заштите животне
средине, мјере санације девастираних површина (клизишта, плавна подручја), мјере
заштите становника и материјалних добара од елементарних и других непогода,
услове за изградњу у подручјима за која се не доносе документи просторног уређења
нижег реда, обавезе приликом израде урбанистичких планова и спроведбених
докумената просторног уређења.
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Регулациони план експлоатационих поља Рудника „Станари“ био је једини
просторно-плански акт за подручје општине Станари, док је била у саставу града
Добоја. Обухват наведеног Регулационог плана односио се, како на површинске
копове, тако и на поручје центра Станара. Оснивањем општине Станари више се
пажње посвећује приоритетима и правцима развоја овог подручја са циљем економског
оснаживања општине и одрживог развоја. Ужи центар Станара је урбано подручје на
коме ће се развијати ново насеље са свим својим саставним дијеловима, као што су
инфраструктура и подручја за становање и пословање. Просторном планирању овог
подручја посвећена је посебна пажња, на начин да је Скупштина општине донијела
Одлуку о приступању изради Регулационог плана центра Станара.
Регулациони план доноси се за претежно изграђена урбана подручја на
основу урбанистичког плана, као и за подручја од општег интереса јединице локалне
самоуправе за развој привреде или изградњу објеката друштвене инфраструктуре, на
основу урбанистичког плана или документа вишег реда или ширег подручја.
У току је израда преднацрта Регулационог плана за подручје ужег центра
Станара. На основу прикупљених података и стања на терену те детаљне обраде
истих, општина ће добити документ са детаљним стандардима за грађење и уређење
простора у урбаном дијелу центра Станара. Нови документ требао би да да одговор
на многа питања која муче становнике овог дијела општине, а посебна пажња биће
посвећења уређењу корита ријеке Остружње кроз центар Станара и развоју новог
насеља. Простор ужег центра Станара, као и друге дијелове општине треба планирати
да буду привлачни за становање, али и за инвеститоре, како би се могло говорити о
одрживом развоју.
Проблем који се јавља код изградње нових насеља, а присутан је и у Станарима, је веома мали проценат земљишта у власништву општине због чега је тешко
планирати изградњу објеката друштвене инфраструктуре. Непостојање земљишта у
власништву општине на којем би се могли градити такви објекти повећава цијену
и период изградње тих објеката. Други, јако битан проблем је степен изграђености
подручја, који усложњава само планирање простора.
Просторним планом општине Станари планирана је изградња више
пословних зона, и то на подручју Станара, Драгаловаца и Јелањске. Пословне зоне
смјештене су код значајних саобраћајница, да би биле привлачније инвеститорима.
Међутим, неријешени имовинско-правни односи су оно што оптерећује општину код
изградње пословних зона и објеката на истима. Тренутно се ради Регулациони план
Пословне зоне у Драгаловцима. Ријеч је о простору укупне површине 3,3 ha, који ће
имати утицај на развој цијеле општине. Потенцијали датог простора максимално ће
се искористити како би се реализацијом објеката у пословној зони оствaрили што
бољи економски ефекти на цијелој територији општине.
Највећи проблем код реализације Просторног плана јавио се због
усаглашавања површина са постојећим концесионим пољем Рудника „Станари“.
Општинска управа водила је низ преговора са руководством „ЕФТ-а“ око усаглашавања
граница обухвата спроведбених докумената те, у складу са тим, предузет је још један
корак у имплементацији Просторног плана, тј. кренуло се у поступак измјене и
допуне Регулационог плана експлоатационих поља Рудника „Станари“.
Усаглашавањем наведеног Регулационог плана са Просторним планом
општине Станари, уважавајући правце развоја ове општине и „ЕФТ“ комапније,
отвориће се простор за рјешавање неких битних питања за будући развој општине, као
што су: дефинисање подручја гдје ће бити дозвољена стамбена изгадња, рекултивација
девастираног подручја и траса на којој ће бити изграђен пут који ће спајати центар
Станара са ауто-путем Добој-Бања Лука.
							

Дијана Смиљанић Ђекић
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ЛЕГАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА
У јулу 2018. године ступио је на снагу нови Закон за легализацију бесправно
изграђених објеката, чиме је дата још једна шанса инвеститорима и власницима
да легализују своје бесправно изграђене објекте. Захтјеви за легализацију могу се
поднијети за објекте који су изграђени до ступања на снагу овог Закона. За разлику од
претходног Закона којим је рок за подношење захтјева био ограничен на 31.12.2016.
године, овим Законом рок у коме се захтјеви могу поднијети није одређен. Међутим,

законодавац је овај пут био ригорознији у погледу накнада. За све захтјеве који се не
поднесу у року од 6 мјесеци од дана ступања на снагу новог Закона, додатно ће се
наплаћивати и накнада за легализацију која износи 20% обрачунатог износа редовних
наплата које се наплаћују у овом поступку. Позивају се грађани који нису поднијели
захтјев у претходно датом року (31.12.2016. године) да се обрате надлежном одјељењу
те поднесу захтјев за легализацију својих, бесправно изграђених објеката. Битно је
напоменути и то да ће сви захтјеви који су поднесени према ранијем закону (у року
до 01.12.2016. године) бити рјешавани према законским одредбама које су повољније
за инвеститора. Међутим, и даље основни проблем за рјешавање ових предмета јесу
неријешени имовинско-правни односи, тј. проблем власништва над земљиштем. И на
том пољу општина је дала свој допринос. Кроз сталне преговоре са представницима
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове формиране су комисије
за излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на
непокретностима за катастарску општину Станари и катастарску општину Рашковци,
које су отпочеле са радом у септембру ове године. У будућем периоду планирани су
преговори за формирање комисија за још четири катастарске општине: Драгаловце,
Јелањску, Остружњу Доњу и Остружњу Горњу, чиме ће се створити услови за
рјешавање већег броја предмета за легализацију бесправно изграђених објеката, а
самим тим могућности за нове инвестиције.
								
								
Марина Бијељић
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КОМПЛЕКСНОСТ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ПОСЛОВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СТАНАРИ
За развој јединице локалне самоуправе веома је значајно да иста посједује
грађевинско земљиште у свом власништву, како би на истом, у складу са развојним
плановима, могла градити привредне и друге инфраструктурне објекте неопходне за
бржи и ефикаснији развој општине. Међутим, општина Станари, с обзиром на начин
како је настала, не посједује грађевинско зељиште у власништву које би могла користити
за економски развој локалне самоуправе, због чега је принуђена да исто, углавном,
купује од физичких лица по тржишној цијени. Међутим, због неусаглашености
земљишно-књижног стања са фактичким стањем и катастарским стањем уписа,
закључивањем појединачних купопродајних уговора, не стиче се право власништва
на купљеним некретнинама, већ се врши сам пренос права посједа у катастарским
евиденцијама. Стога је, по закључењу тих уговора, најефикаснији начин да се пред
комисијама за излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивању права
на непокретностима оствари упис права својине у корист општине Станари као купца
исте.
Исто тако, општина Станари не посједује, нити има право кориштења на
државном (друштвеном) земљишту које је највећим дијелом дато на кориштење
Земљорадничкој задрузи Станари, односно ЗЗ „Крњинка“ Станари, као њеном правном
сљедбенику, на којем је општина Станари, према одредбама Закона о пољопривредним
задругама, претпостављени власник. Међутим, рјешење имовинско-правних односа
на овом земљишту, које се налази у 7 катастарских општина на подручју општине
Станари, предмет је дуготрајних управних поступака у које је општина Станари
ступила као правни сљедбеник града (општина) Добоја, а који јој то право оспорава,
сматрајући да је то заједничка имовина која мора бити предмет диобе између града
Добоја и општине Станари која је настала одвајањем од територије града Добоја. С
обзиром на ту чињеницу ти поступци су дуготрајни, јер се по правилу завршавају
судским пресудама по окончању управних спорова.
Такође, рјешавање правног статуса на предметном земљишту додатно је
усложено и оптерећено покретањем поступка ликвидације, односно стечајног поступка
над стечајним дужником ЗЗ „Крњинка“ Станари, изјављивањем тужби и ванредних
правних средстава од стране ЗЗ „Крњинка“ Станари.
Код оваквог постојећег стања уписа на некретнинама у државној својини
и испреплетаном интересу наведених субјеката око рјешавања имовинско-правног
статуса, ефикасније остваривање права својине у корист општине Станари, на
предметном земљишту, које се налази на њеној територији на којој иста остварује своју
функционалну дјелатност и надлежност утврђену Законом о локалној самоуправи,
зависи од ефикасности рјешавања поменутих управних спорова.
Међутим, и поред наведених потешкоћа општина Станари предузела је низ
активности на прибављању грађевинског земљишта и земљишта потребног за изградњу
привредних и инфраструктурних објеката. У катастарској општини Драгаловци, у
непосредној близини Термоелектране купљено је земљиште за формирање пословне
зоне у укупној површини од 34 000 м2, које ће се након израде регулационог плана
користити за изградњу привредно-производних капацитета различитих саржаја.
Због неусаглашености земљишно-књижног стања са фактичким стањем
купљених некретнина, на основу закључених уговорима са посједницима купљеног
земљишта за потребе пословне зоне, није могуће извршити укњижбу права својине у
земљишно-књижним евиденцијама на купљеним некретнинама. Рјешење имовинскоправних односа на предметном земљишту тренутно није могуће у поступку јавног
излагања некретнина за к.о. Драгаловци, јер није урађена база података за катастарску
општину Драгаловци, која је у плану да се уради у току 2019. године, па сходно томе
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није ни именована Комисија за излагање на јавни увид података о непокретностима
за к.о. Драгаловци. Из тих разлога рјешавање овог имовинско-правног односа, а
због хитности, извршиће се кроз поступак експропријације након што се донесе
Регулациони план Пословне зоне „Термоелектрана“ у Драгаловцима.
Покренута је инцијатива за давање сагласности за пренос права својине на
земљишту у власништву Републике Српсе у корист општине Станари, као и за замјену
некретнина са Републиком Српском на којима ће се градити резервоари (базени) за

водоснабдијевање водом у оквиру реализације пројекта изградње водоснабдијевања
питком водом становништва на цијелом подручју општине Станари. Реализација овог
имовинско-правног односа биће ријешена путем Правобранилаштва РС, након што се
изради урабинистичко-техничка документација за изградњу базена.
Руднички ресторан са припадајућим двориштем, у укупној површини од
5 708 м2, уписан у к.о. Остружња Доња, који је купљен у стечајном поступку код
Окружног привредног суда у Добоју је, након усаглашавања земљишно-књижног
стања са катастарским евиденцијама о упису предметних некретнина и отклањања
сметњи за укњижбу права власништва на истим у корист општине Станари као купца,
укњижен са правом својине у корист општине Станари са дијелом 1/1.
У реализацији пројекта регулације тока ријеке Остружње-Фаза I, од
такозваног Чечавског моста на регионалном путу Станари-Драгаловци узводно до
Безименог потока, путем Правобранилаштва РС покренут је поступак експропријације
некретнина ради изградње новог корита ријеке Остружње, код Републичке управе за
геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ Добој, у коме ће бити експроприсано око
10,000 м2. Ради спречавања будуће евентуалне штете због плављења ријеке Остружње
и прије него што је реализована прва фаза овог пројекта у току је провођење Елабората
експропријације друге фазе предметног пројекта, и то од ушћа Безименог потока
до узводнога моста на истом регионалном путу, укључујући и регулацију потока
Рашковац у чијој реализацији ће бити експроприсана већа површина земљишта од
површине предвиђене за експропријацију реализације прве фазе овог пројекта.
Државно земљиште које је дато на кориштење ЗЗ Станари, које се налази у к.о.
Драгаловци, к.о. Љеб, к.о. Брестово, к.о. Станари, к.о. Остружња Доња, к.о. Јелањска
и к.о. Церовица, на којем је у катастарским евиденцијама као корисник уписана ЗЗ
„Крњинка“ Станари, општина Станари је, с обзиром на постојеће позитивне прописе
који регулишу ову област и на заузето становиште Врховног суда РС, када је у
питању које државно земљиште може бити задружна имовина, у највећем дијелу је
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власништво општине Станари. Међутим, из разлога наведеним у уводном дијелу овог
текста, рјешавање овог имовинско-правног односа је комплексно и дуготрајно. За
општину Станари је приоритетно да се правни статус што прије ријеши на државном
земљишту уписаном у к.о. Остружња Доња (пословна зграда бивше ЗЗ „15. мај“
Станари са припадајућим грађевинским земљиштем) који је дат Земљорадничкој
задрузи на кориштење, односно исти објекат Земљорадничка задруга није стекла
на теретан начин, с обзиром на локацију истог, те да се налази уз објекат у коме је
сада смјештен дио општинске управне администрације. Такође, државно земљиште
уписано у к.о. Станари, укупне површине од око 76 000 м2 (које ЗЗ није стекла на
теретан начин) је од приоритетног значаја за општину Станари, јер се исто може
искористити за изградњу привредних капацитета. Управни поступак за утврђивање
права својине на истом земљишту фактички је завршен код РГУ ПЈ Добој; међутим,
због покретања поступка ликвидације, односно стечаја на ЗЗ „Крњинка“, поступак
је прекинут (спорно је да ли земљиште треба да буде ликвидациона или стечајна
маса, или је то имовина општине Станари). У посебном поступку код истог органа
управе, ради поништења уписа корисника ЗЗ „Крњинка“ Станари у катастарским
евиденцијама донесено је правоснажно рјешење о брисању уписа извршеног у корист
ЗЗ „Крњинка“ Станари и успостављено пређашње стање уписа у корист ЗЗ „Боснакооп“
Добој. Међутим, рјешење о брисању уписа, као и рјешења о новом упису, оспорена
су од стране ЗЗ „Крњинка“ ванредним правним средствима код Врховног суда РС.
Одлука Врховног суда РС још није донесена, а до доношења исте РГУ ПЈ Добој неће
настављати поступак и доносити првостепено рјешење о утврђивању права својине
на предметном земљишту на којем земљорадничка задруга (ЗЗ „Крњинка“ или ЗЗ
„Боснакооп“) нема правног основа за оспоравање права општине Станари, јер је
комплетно земљиште на коме нема саграђених објеката дато на кориштење тадашњој
ЗЗ Станари. Код таквог чињеничног стања и важећих законских одредаба предметно
земљиште припада јединици локалне самоуправе на чијој територији се и налази.
Поступак око рјешавања имовинско-правног статуса на објекту у коме је била
смјештена здравствена амбуланта у Станарима са припадајућим земљиштем још је у
току, јер град Добој оспорава права општини Станари на стицања права својине из већ
напријед наведених разлога. Наиме, град Добој сматра да су предметне некретнине
заједничка имовина града Добоја и општине Станари која треба да буде предмет диобе,
с обзиром да је општина Станари настала одвајањем од раније територије општине
Добој. У овој управној ствари првостепени орган је два пута донио рјешење у корист
општине Станари, а другостепени орган оба пута одбио жалбу као неосновану и
потврдио првостепено рјешење. Међутим, Окружни суд у Добоју о управном спору,
покренутом према тужби града Добоја, поништио је рјешења из формално-правних
разлога, не упуштајући се у суштину материјално-правног односа, због чега је
општина Станари поднијела Врховном суду РС захтјев за ванредно преиспитивање
судске одлуке Окружног суда у Добоју. Према захтјеву општине Станари Врховни суд
РС још није донио своју одлуку.
За ефикасније рјешавање имовинско-правних односа веома је значајно што
је у складу са Законом о премјеру и катастру РС за катастарску општину Станари
формирана Комисија за излагање на јавни увид података о непокретностима и
утврђењу права на непокретностима, која је отпочела са радом од 01.09.2018. године.
Општина Станари максимално се ангажовала и дала значајан допринос на формирању
Комисије и обезбјеђењу простора и материјално-техничких услова за њен рад. За
2019. годину планирано је формирање комисије за к.о. Рашковци и к.о. Остружња
Доња.
									
Зоран Јелачић
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БОЉА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Током 2017. године у сарадњи са општином Станари интензивиране су
активности на опремању Дома здравља и пресељење у објекат који испуњава услове
у погледу пружања здравствене заштите, сагласно важећим прописима. Проведен
је поступак јавне набавке и набављена је опрема која је потребна за рад породичне
медицине.
Пресељење у нову зграду Дома здравља извршено је током новембра и
децембра 2017. године и рад у новој згради почео је 7.12.2017. године.
Почетком јула 2018. године са радом је почела и служба Хитне медицинске помоћи.
Дом здравља послује средствима у државној својини и према истим има права
и обавезе утврђене законом и Одлуком о оснивању.
Дом здравља обавља сљедеће послове:
1.Путем тимова породичне медицине обезбјеђује се здравствена заштита по моделу
породичне медицине;
2.Обавља се комплетна биохемијска хематолошка лабораторијска дијагностика;
3.Организује се снабдијевање лијековима и медицинским средствима, или се
обезбјеђује обављање тих послова закључивањем уговора са апотекама;
4.Организована је хитна медицинска помоћ и хитан санитетски превоз,
5.Обавља се стоматолошка здравствена заштита,
6.Организоване су амбуланте за специјалистичке прегледе и консултације:
-гинекологије и акушерства (ради уторком од 8 ч), спц. др Младен Благојевић,
-уролошке (ради уторком од 16 ч) спц. др Марко Рачић,
-интернистичке (ради четвртком од 14 ч)спц. инт. и кардиолог др Радослав Николић,
-радиолог (ради петком од 13 ч) спц. др Обрад Јовић,
-неуролог (ради петком од 12 ч) прим. др спц. Вјекослав Ковачевић.
У 2018. години начињен је значајан искорак у пружању специјалистичких
услуга корисницима Дома здравља Станари, што је видљиво из организације посла,
као и исказаног задовољства пацијената.
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„ЕКОСФЕРА“ У ФУНКЦИЈИ КОМУНАЛНОГ РАЗВОЈА
Дјелокруг JКП „Екосфере“ д.о.о Станари су дјелатности комуналних услуга
од општег интереса за све грађане. Претежна дјелатност предузећа је прикупљање,
пречишћавање и снабдијевање водом. Такође, ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари врши
одвоз и прикупљање неопасног отпада, те се бави другим комуналним дјелатностима
у складу са Одлуком о оснивању и потребама ове локалне заједнице.
У току 2018. године остварен је значајан напредак у раду и пословању
предузећа. Санацијом многих кварова и уградњом водомјера скоро свих корисника
смањен је висок степен губитака на водоводној мрежи којом управља ЈКП „Екосфера“
д.о.о. Станари. Услуге испоруке воде врше се стално, континуирано и квалитетно.
Одвоз и прикупљање комуналног отпада врши се на територији цијеле
општине Станари, од оснивања предузећа. Од 1.1.2018. године уведена је наплата
одвоза комуналног отпада у МЗ Станари Центар. Влада Републике Српске донирала
нам је возило за прикупљање и одвоз комуналог отпада.
У овој години извршена је набавка:
-20 контејнера запремине 1,1 м3 (распоређени на територији цијеле општине
Станари, према указаној потреби),
-114 комада HDPE канти запремине 120 литара (распоређене по
домаћинствима у МЗ Станари Центар),
-60 комада металних бачви запремине 220 литара (распоређене на 33 гробља
на подручју општине Станари).
Такође, извршена је нумерација контејнера и завршена транспортна рута
како би се смањили трошкови приликом прикупљања и одвоза комуналног отпада.
ЈКП „Екосфера“ д.о.о. редовно врши одржавање јавних површина, чишћење улица и
одржавање јавне расвјете.
									
Јасна Миливојевић
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НОВИ ВОДОВОД-РЕАЛНА
ПОТРЕБА СТАНОВНИШТВА
У циљу рјешавања водоснабдијевања на подручју општине Станари покренута
је активност изградње новог водовода. Наиме, крајем 2017. и почетком 2018. године
почела је прва фаза пројекта која се односила на хидрогеолошка истраживања на
цијелом подручју наше општине. Урађено је преко преко 30 истражних бушотина, гдје
су се испитивале количине и квалитет воде који би задовољио потребе свих грађана.
Након истражних испитивања, кренуло се у изградњу четири бунара, чији укупни
капацитет воде износи око 30 литара у секунди. Бунари су рађени у насељеном мјесту
Остружња Доња (1 бунар) и Остружња Горња (3 бунара).
Радове на извођењу истражних бушотина и изградњу бунара радио је Институт
за примијењену геологију и водоинжењеринг „ИПИН“, из Бијељине. Паралелно
са изградњном бунара, кренула је и друга фаза пројекта, односно израда идејног
рјешења водоводне мреже (примарни и секундарни водови, сабирни резервоари,
пумпне станице и остало). Овај посао радило је предузеће за пројектовање и надзор
хидротехничких објеката „Конус-инжењеринг“ д.о.о. из Прњавора. Сљедећа фаза,
прије почетка грађевинских радова, односи се на израду главног пројекта, чији се
завршетак очекује за око 6 мјесеци. То је претпоставка за даљи интензиван наставак
активности на реализацији овог виталног пројекта за становништво и привреду
општине Станари.
									
Младен Шљивић
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ФУНКЦИОНАЛНО ОПРЕМЉЕНАТЕРИТОРИЈАЛНА
ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА СТАНАРИ
На сједници Скупштине oпштине Станари, одржаној 25.10.2018. године
донесена је одлука о трансформацији ватрогасне јединице из Добровољне у
Територијалну ватрогасну јединицу општине Станари. Од самог оснивања, 9.10.2015.
године, Ватрогасна јединица континуирано се појачава са становишта материјалнотехничког опремања у циљу што квалитетнијег обављања својих радних задатака,
имајући у виду да је заштита од пожара дјелатност посебног интереса за Републику
Српску, како је дефинисано чланом 3. Закона о заштити од пожара.
Подручје дјеловања Ватрогасне јединице је општина Станари. Ватрогасна
јединица данас је у потпуности спремна да одговори својим основним задацима, како
у области превентивног дјеловања, тако и у области гашења пожара, спасавања људи
и имовине угрожене пожаром или другом елементарном непогодом.
Ватрогасна јединица опремљена је одговарајућом заштитном и интервенцијском
опремом, као и осталом опремом и алатима који су неопходни за обављање њених
радних обавеза.
За потребе Ватрогасне јединице у овој години учињен је значајан напредак
у техничком опремању, тако је општина Станари 22.6.2018. године купила два
ватрогасна возила од ВЈ из Дервенте, и то:
-специјално (навално) возило ТАМ 190 Т15, 1989. год, капацитета 5000
литара,
-специјално возило ауто-цистерна ФАП 15-16 1983. год, капацитета
резервоара 8000 литара.
У Ватрогасну јединицу, 26.10.2018. године, стигло је ново навално ватрогасно
возило, како је и било предвиђено планом набавке. Возило је марке ИВЕKО 150 Е
32, са резервоаром за воду капацитета 5000 литара и резервоара за пјенило од 400
литара. Возило је финансирано од стране Ватрогасног савеза РС у износу од 230.000
KМ и средствима општине Станари у износу од 144,166 KМ. Дана 2.11.2018. године.
извршена је свечана предаја
кључева за возило ИВЕKО од
стране предсједника Ватрогасног
савеза РС, господина Горана
Стојаковића, начелнику општине
Станари, господину Душану
Панићу.
Након тога, уз присуство
свих
осталих
званица
из
ватрогасних јединица сусједних
општина, као и представника
локалне власти и медија извршена
је
презентација
техничких
могућности новог ватрогасног
возила. Kуповином ових возила Ватрогасна јединица значајно је унаприједила систем
ватрогасне заштите.
Ватрогасна јединица у овој години имала је више позива од стране грађана за
интервенције и гашења пожара и навешћемо неке од њих. У периоду мајских поплава
забиљежено је:
-шест интервенција, извлачење ствари и технике из поплављених кућа,
рашчишћавање путева, чишћење бунара, прање школе у Тедин Хану,
-десет интервенција на испумпавању воде заплављеног дворишта и
40

Годишњак 2018
припадајућих објеката.
На гашењу пожара и техничким интервенцијама са једанаестим мјесецом
2018. године Ватрогасна јединица интервенисала је укупно 36 пута. У оквиру својих
послова и дужности Ватрогасна јединица обављала је и дежурства на свим скуповима
и јавним манифестацијама које су одржане на подручју наше општине.
На захтјев једног броја грађана наше општине достављена је питка вода за
потребе домаћинства.
Ватрогасна јединица је по позиву за интервенцију на број 053/290-153
благовремено дејствовала у најкраћем времену и на терену успјешно одрадила свој
посао и тиме спријечила веће
материјалне штете. Све интервенције одрађене су без повреда
и посљедица по ватрогасце.
Ватрогасна јединица, у склопу
својих планских задатака, и
ове године, 4.11.2018. године,
извела је јавну показну вјежбу
,,Спасавање
радника
из
задимљене просторије првог
спрата управне зграде општине
и гашење пожара запаљеног
простора“. Учешће у вјежби
узели су сви ватрогасци Ватрогасне јединице Станари, дежурна патрола Полицијске
станице Станари, као и особље хитне помоћи Дома здравља Станари.
Један од приоритетнијих задатака у наредном периоду Ватрогасне јединице
Станари јесте изградња гаража за ватрогасна возила или у најбољем случају
реализација изградње ватрогасног дома.
									
Ненад Ристић

УСПЈЕШНИ МЛАДИ СПОРТИСТИ
Карате клуб „Слога“
Добој-секција Станари дјелује
на подручју општине Станари
од 2015. године. Несебичну
подршку каратистима пружа
општина Станари од самог
настајања. Стога, не изостају ни
добри резултати на домаћим и
међународним такмичењима.
У току 2018. године
остварени су одлични резултати.
Наши такмичари наступили су на
11 карате турнира који су одржани
у Републици Српској, Федерацији
БиХ, Словенији и Њемачкој.
У овој години освојене су 33
медаље на наведеним турнирима.
Најзначајнији резултат у овој
години јесу медаље са првенства
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Републике Српске.
Прваци Републике Српске у борбама појединачно су Огњен Бајић и Бојана
Продановић.
Најуспјешнији такмичари Карате клуба „Слога“ Добој-секција Станари за
2018. годину су Огњен Бајић, Бојана Продановић, Иван Јеринић и Жељко Тодорић.
С обзиром на остварене резултате, а и на то да карате као спорт омогућава
правилан физички развој, поспјешује развој позитивних црта личности, те помаже код
одређених деформитета у развоју, у нади смо да ће се овај спорт још више омасовити
у општини Станари, како би се постизали још значајији резултати на спортским
такмичењима у земљи и иностранству.
								
Јасна Миливојевић

МЈЕШТАНИ ЦЕРОВИЦЕ ЛАКШЕ ДО ДОКУМЕНАТА
Желећи да на најбољи могући начин задовољи потребе грађана оштина
Станари је у јулу мјесецу ове године отворила мјесну канцеларију у Церовици. Сви
мјештани Церовице, али и осталих мјесних заједница моћи ће, према потреби, добити
релевантне документе који су у надлежности ове мјесне канцеларије, и то матичне
књиге рођених, умрлих, вјенчаних, као и књиге држављана и остале документе.
Отварањем мјесне канцеларије у Церовици становницима је знатно олакшано, јер
по документе неће морати да иду у Станаре, већ ће им бити доступни и у њиховој
мјесној заједници. Мјесна канцеларија Церовица радиће у склопу Одјељења за општу
управу, уторком и петком, у времену од 07:00-15:00 часова.
							
Дијана Кузмановић
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ЖЕЉКА ЦВИЈАНОВИЋ-ПОЧАСНИ
ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ СТАНАРИ
Дан општине Станари, који се сваке године обиљежава 9. септембра прилика
је да се уруче награде и признања удружењима и истакнутим појединцима који су
дали свој допринос у развоју наше локалне заједнице. Осим тога, Дан општине је
прилика да се истакне рад и развој општине Станари, као најмлађе локалне заједнице.
Ове године, имали смо част да највише општинско признање-Повељу почасног
грађанина општине Станари са златним грбом додијелимо предсједници Владе
Републике Српске, госпођи Жељки Цвијановић, 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.
„Влада је, у протекле 4 године у општину Станаре уложила више од 5 милиона
марака, а ове године ће уложити још 560 000 КМ. Од тога ће 200 000 КМ отићи на
локалну инфраструктуру и путеве. Остали новац биће употријебљен за изградњу
погона, набавку санитетског возила и комуналног возила за одвоз смећа, односно
све оно што је потребно да се овдје, уредно и правилно уреди нормалан живот. Сви
ови велики пројекти и све што се дешава у регији значиће да се општина Станари
додатно развија. Вјерујем да је пред овом општином добра перспектива“, истакла је
предсједница Владе.
Стево Вукајловић је успјешан привредник, власник предузећа „Вукајловић“
д.о.о. који се бави трговином нафте и нафтних деривата. Основна дјелатност овог
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успјешног предузећа са вишегодишњим искуством у пословању јесте дистрибуција
течних нафтних горива, а поред тога предузеће посједује и прикладно опремљен
простор за изнајмљивање са смјештајним капацитетом од 8 јединица, ауто-праоницу
и вулканизерску радњу, кафе-бар, а у току су завршни радови на пословном објекту
површине око 650 м2. Због свега наведеног, општина је додијелила Плакету општине
Станари овом предузетнику који ће, како је истакао, наставити даљу сарадњу са
општином, на обострано задовољство и корист.
Да општина Станари награђује највредније из области школства показао
је примјер Иване Стевановић, студенткиње Медицинског факултета у Новом Саду
која је успјешно уписала четврту годину са просјеком 9,57. Општина Станари је,
тим поводом, за изузетне остварене резултате, нашу младу суграђанку наградила
општинским признањем-Похвала са новчаном наградом од 500 КМ.
„Част ми је што је моја општина препознала потребу да подржи и помогне
младим и перспективним људима. Награда, заједно са стипендијом коју добијам,
осим мотивације за учење, омогућила ми је да финансирам своје школовање. Надам
се да ћу у будућности својим знањем допринијети развоју своје општине“.
Како је унапређење пољопривредне производње једна од најважнијих
циљева наше локалне заједнице, општина Станари је ове године одлучила да
награди највредније пољопривредне произвођаче. Новчанa наградa од 500 КМ
у области пољопривреде и сточарске производње уручена је Миланку Кезмићу из
Цвртковаца који се бави ратарством и сточарством. Од 2017. године има регистровано
пољопривредно газдинство. Од ратарских култура годишње засије 105 дунума жита и
80 дунума пшенице; од сточног фонда посједује 31 музну краву, 10 јуница, 10 бикова,
8 крмача и 30 оваца. На годишњем нивоу произведе и прода око 100 свиња, 25 телади
и 10 бикова. Душко Топрек из Радње Доње је други добитник општинске награде од
500 КМ, за изузетне резултате постигнуте у области перадарства. Годишње направи
од 4-5 турнуса, што значи да произведе 25-30 тона пилећег меса. Реализује посао у
вриједности cca 100.000 КМ годишње и запосли 5-6 сезонских радника.
Похвалом и новчаном наградом од 200,00 КМ награђена је и Јасна Миливојевић,
тренер Карате клуба „Слога“ Добој-секција Станари. Каратеом се бави од 1998.
године, носилац црног појаса 2. Дан, вишеструка првакиња Републике Српске,
учесник на два свјетска првенства, освајач многобројних медаља на међународној и
домаћој сцени.
„Ово признање ми много значи, као спортисти и спортском раднику. Свакако,
ово је мотивација за још бољи успјех и рад нашег клуба који дјелује на подручју
општине Станари. Захвална сам начелнику општине и цјелокупној Општинској
управи на досадашњој подршци у протеклих неколико година.“
Осим каратеа, награда је уручена и Александри Ковачевић, тренеру у
Клубу борилачких спортова „Рудар“ Станари. Александра се бави спортом више
од 27 година, од чега теквондоом 7 година. Као тренер ради већ 3 године; носилац
црног појаса 1. Дан ИТФ, члан Скупштине Теквондо савеза Републике Српске, члан
Скупштине Теквондо савеза Босне и Херцеговине, помоћни тренер и благајник клуба.
Дан општине је празник који је ове године био од значаја и борачкој популацији.
Општинско признање-Похвала општине Станари додијељена је Општинској борачкој
организацији, Организацији породица заробљених и погинулих бораца и несталих
цивила општине Станари, Удружењу „Ветерани РС“, као и Удружењу логораша
општине Станари. Ово општинско признање додијељено је и Спортско-риболовном
друштву „Шкобаљ“, које броји око 80 чланова. Активности овог Удружења усмјерене
су на очување и заштиту природе, развијање овог вида спорта, рад са дјецом, те
промоцију општине Станари.
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ИЗ АКТИВНОСТИ ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
СТАНАРИ
ЈУ Основна школа „Десанка Максимовић“ Станари је једина васпитнообразовна установа на подручју oпштине. Школа обавља дјелатност основног
васпитања и образовања кроз квалитетно основно васпитање и образовање једнаких
могућности и уважавања индивидуалних разлика ученика у свакој нашој школи и
оспособљавања ученика да стичу знања, вјештине и способности које су им потребне
за живот у савременом друштву. Школу похађа 461 ученик у девет подручних
одјељења (ПО Брестово Доње, ПО Брестово Горње, ПО Цвртковци, ПО Драгаловци,
ПО Осредак, ПО Тедин Хан, ПО Остружња Доња, ПО Церовица и ПО Јелањска) и
централној школи у Станарима.
У 2018. години школа је остварила значајне успјехе, како у развоју васпитно
– образовног рада, тако и на пољу побољшања материјално-техничких услова за
остваривање циљева и задатака основног образовања.
У првим данима 2018. године наша школа је била учесник свечане академије
поводом Дана Републике Српске коју је организовала ЈУ Центар за културу општине
Станари, а празнични јануар је окочан свечаном академијом “Свети Сава – светионик
српске земље“ у част школске славе – Савиндана.
У мјесецу марту школа је била домаћин Регионалног такмичења из спортске
гимнастике на којем су наши ученици Дејан Стевановић и Лука Бјеличић освојили
прво, а Дејан Делић друго мјесто. Наш ученик Иван Јеринић обрадовао нас је трећим
мјестом на Регионалном такмичењу из математике које је одржано у Дервенти. У
априлу смо били домаћини Регионалног такмичења из информатике и Регионалног
такмичења из руског језика на којем су наши ученици остварили одличне резултате –
Игор Пејчић, друго мјесто и Ђорђе Радишковић, треће мјесто.
Дан школе – 16. мај обиљежен је свечаном академијом „Наша школа прича
своју причу“. Као и сваке године, и ове године су најистакнутији ученици, њих
14, награђени поклон-боном и признањем школе, а награду „Никола Пањков“ за
најбољег математичара добио је Иван Јеринић, који је освајањем трећег мјеста на
Регионалном такмичењу и пласманом међу најбољих десет математичара Републике
Српске заслужено понио ову титулу.
Мај је био мјесец излета. Наградни излет за најбоље ученике наше школе
– поклон „ЕФТ Рудника и Термоелектране Станари“ релаизован је 19. маја 2018.
године. Наши ученици, њих 44 и шест наставника, били су гости српске престонице –
Београда. Љубазни домаћини су се потрудили да овај излет буде срећан и незабораван.
Школа је реализовала и излете предвиђене Годишњим програм рада школе. Ученици
предметне наставе посјетили су Брчко и Бијељину, а ученици разредне наставе Бању
Кулаши, манастир Ступље и Прњавор.
Током љетњих мјесеци школа је била велико градилиште. У јулу је завршено
реновирање спортског полигона и изградња трибине и заштитне ограде у Станарима.
Донацијом хуманитарне организације „Топлота за дјецу“ из Холандије у ПО Церовицу
је уведено централно гријање. Вриједност изведених радова је била око 12 000 КМ.
Школа је имала обавезу да припреми простор за котловницу и изгради димњак.
Наведне радове изводили су радници школе, а финансирани су од стране општине
Станари. Пред почетак нове школске 2018/2019. године донацијом „ЕФТ Рудника и
Термоелектране Станари“ у потпуности је санирана школа у Драгаловцима. Радови
на школи обухватали су потпуну санацију крова, фасаде, спољашње и унутрашње
столарије, зидних и подних површина, тоалета и многе друге радове. Наше ученике
највише је обрадовао бајковит изглед школског парка који је опремљен љуљашкама,
тобоганима, клацкалицама и клупама. Укупна улагања износила су око 100 000 КМ.
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Неколико дана касније завршено је реновирање спортске сале, које је почело још
током јануара 2018. године. Спортска сала је обновљена постављањем нове подлоге,
санирањем зидова, електроинсталација и инсталацијом новог система гријања. У
сврху обнове спортске сале Општина је уложила око 25 000 КМ, а све радове, осим
постављања спортске подлоге, изводили су радници школе. Након више деценија
потребе за санацијом у првим данима септембра замијењена је спољашња столарија
централне школе. Нова столарија, за чију је набавку Општина уложила око 90 000 КМ,
олакшаће загријавање учионица у зимским данима и омогућити несметано извођење
наставе.
Свечани пријем нове генерације ћака првака уприличен је 3. септембра 2018.
године. Први дан школе за наше првачиће још посебнијим учинили су поклони које
су нашим ученицима, као и сваке године до сада, уручили начелник општине Станари
Душан Панић и народни посланик Горан Јеринић. Поред уџбеника за први разред
које сваке године обезбјеђује Министарство просвјете и кутуре Републике Српске,
наши ученици су добили и вриједне поклоне у виду анатомских руксака и школског
прибора потребног за њихове прве дане у учионици.
Министарсто породице омладине и спорта, у сарадњи са Републичким
педагошким заводом је, ове године, позвало све ученике основних и средњих школа у
Републици Српској да учествују у обиљежавању Дјечије недјеље тако што ће написати
литерарни рад на тему „Вјерујем у себе“ изражавајући своје мишљење о могућностима
унапређења и примјене Конвенције УН-а о правима дјетета. Наша ученица Елена
Суботић (VI разред) освојила је друго мјесто у Републици, а Министарство је позвало
Елену и њену наставницу Славојку Продановић на свечани пријем и додјелу награда.
Школа је у октобру окончала прву фазу проширења објекта централне школе изградњу предшколске установе и амфитеатра, завршетком кровопокривачких радова
(„покривањем“ објекта). Радови ће бити настављени на прољеће 2019. године, а
потпуни завршетак предвиђен је на јесен 2020. године, чиме ће Станари добити прву
предшколску установу.
Крај првог полугодишта 2018/2019. године и крај успјешне календарске
године обиљежиле су наше ученице Анђела Чикојевић, Бојана Продановић и Јелена
Ковачевић (VII разред) и њихова наставница Здравка Гавранић, које су на Регионалном
такмичењу „Мисли мине“ освојиле друго мјесто.
ЈУ Основна школа „Десанка Максимовић“ Станари спремно дочекује 2019.
годину са визијом савремене школе будућности једнаких могућности за квалитетно
васпитање и образовање за све, за сваког нашег ученика у свакој нашој школи.
								
Александар Ристић
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Уважени читаоци,
Налазимо се на крају oпштинске публикације „Годишњак 2018. година“, коју
смо приредили под мотом „Волим завичај, овдје живим и стварам“.
Овај мото има вишезначан карактер, а односи се на низ питања која су дјелимично
захваћена садржајима којe сте имали прилику претходно читати.
-Обновљена општина Станари омогућила нам је да управљамо буџетом
вриједним око 10 милиона КМ. За такав изазов нужно је имати најмање онолико
енергије и љубави колико су имали обновитељи општине у дуготрајној и упорној
борби за остваривање статуса општине, јер уколико то буде недостајало, питање је
какве ефекте ћемо остварити од ових, за наше услове, ипак значајних средстава.
-Послије вишедеценијског пословања Рудника „Станари“ на клацкалици битине бити, приватизацијом и школским примјером успјешне реализације инвестиције
реконструкције и ревилатизације Рудника као и изгрдање Термеоелектране,
компанија „ЕФТ Рудник и Тeрмоелектрана Станари“ остварује изузетне пословне
резултате, примјер су друштвено одговорне компаније, а изнад свега, за наше прилике,
најзначајније је што запошљава близу хиљаду наших суграђана, са изнадпросјечним
примањима у Републици Српској. Та чињеница говори само једно, а то је да је
неопходно имати довољно енергије, љубави и визије како би ови потенцијали били
искоришћени, како за личну и породичну корист наших суграђана, тако и за опште
добро. То је истовремено подстицај за стваралаштво и у другим дјелатностима и у
другим секторима.
-На насловној страни „Годишњака“ налази се фотографија освећења Споменхрама у Станарима 5. августа 2018. године на чију љепоту и симболику у потпуности
може бити примијењена мисао владике Николаја Велимировића која гласи: „Сваки
дух отрива себе у своме производу, свака твар испољава себе својом акцијом“. Дух и
акција су очигледно садржаји који су везани за мото нашег „Годишњака“. Да бисмо
указали на неке од најзначајних вриједности духовне обнове можемо се послужити
сликовитим поређењем Максима Исповедника: „Да би се уздигао у небо човјек
посједује два крила: милост и слободу. Обожење је сусрет двије љубави, божанске
љубави која силази, и људске која се пење.“
Данас, када дижемо и обнављамо храмове, вријеме је да се у духу
претходне мисли и ми обновимо-обожимо, да се обнове људи правим хришћанским
вриједностима, како би све што чинимо имало смисла. Заиста, запитајмо се, има
ли мјеста малодушности, себичности и дефетизму у овом простору и времену,
у нашем завичају, данас и овдје. Зашто овакво питање у овом контексту? Одговор
можемо тражити у садржајима које обрађује овај „Годишњак“, достигнућима у
изградњи инфраструктурних објеката, школа, обданишта, спортских полигона и
других објеката за потребе спорта и културе, улагањима у задовољавање социјалних
потреба, подизању нивоа здравствене заштите, улагањима и подстицајима у области
пољопривреде, запошљавања и друго, а све у циљу хуманијег и садржајнијег живота.
Све ово има смисла, ако градимо заједницу у којој сваки појединац учествује у њеним
догађајима и осјећа их својим, ако су Станари општински центар-град у настајању,
како је гласио радни наслов Округлог стола који је у Станарима одржан 7. септембра
ове године, а у поводу прославе Дана општине, ако се у Станарима остаје и ствара,
ако се овдје долази и налази потребан амбијент за живот, рад и развој, а све то уз
љубав према завичају и осјећај за изградњу властитог идентитета.
		
Срећна вам, плодна и берићетна Нова 2019. година!
Мирко Кајганић
Дијана Смиљанић Ђекић
47

Годишњак 2018

48

