СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
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БРОЈ:1

ГОДИНА: V

ЈЕЗИК
СРПСКОГ НАРОДА

СТАНАРИ
22. ФЕБРУАР 2019.
ГОДИНЕ

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

1.

На основу члана 80, став 4. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16) и чланова 17. и
37. Статута општине Станари („Службени гласник
општине Станари“, број: 5/17), Скупштина општине
Станари, на 19. редовној сједници, одржаној 19.02.2019.
године, донoси
ОДЛУКУ
о просјечној коначној грађевинској цијени m2
корисне површине стамбеног
и пословног простора у 2018. години на подручју
општине Станари
Члан 1.
Просјечна коначна грађевинска цијена m2
корисне површине стамбеног и пословног простора у
2018. години, на подручју општине Станари, утврђује
се у износу од 768,04 КМ.
Члан 2.
Просјечна коначна грађевинска цијена из
претходног члана служиће као основица у 2019. години
за израчунавање висине ренте.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“, а примјењиваће се у 2019. години, односно
најкасније до 31.03.2020. године.
Број: 01-020-7/19
Датум: 19.02.2019. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                               Остоја Стевановић, с.р.
2.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
37. Статута општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број: 5/17), Скупштина општине Станари, на 19.
редовној сједници, одржаној 19.02.2019. године, доноси

ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Одлукe о куповини
земљишта за потребе изградње бунара
Члан 1.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука

о куповини земљишта за потребе изградње бунара,
број: 01-020-45/18, од 07.06.2018. године, објављена у
„Службеном гласнику општине Станари“, број: 4/18.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-8/19
Датум: 19.02.2019. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                Остоја Стевановић, с.р.
3.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16) и члана 37. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/17),
Скупштина општине Станари, на 19. редовној сједници,
одржаној 19.02.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
о рјешавању имовинско-правног статуса земљишта
за изградњу бунара
I
Општина
Станари
проводи
пројекат
водоснабдијевања цијелог подручја општине Станари
који је од општег интереса за општину и становништво.
II
Обавезује се Општинска управа општине
Станари да од Владе Републике Српске, односно
од Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде затражи пренос права власништва над
дијелом земљишта у власништву Републике Српске
на општину Станари без накнаде, у складу са чланом
348, став 6. Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, број: 124/8, 58/09, 95/11 и
60/15) ради изградње бунара, и то на дијелу земљишта
поближе означеном као:
- к.ч. 1170/1, Јасеничка коса, култура шума, 3.
класе, површине 1081356 м2,
- к.ч. 1171, Сухи до, култура шума, 3. класе,
површине 722648 м2, обије уписане у посједовни лист
број: 139/2, к.о. Остружња Горња, посјед Републике
Српске 1/1.
Општина Станари обавезује се да ће сносити

8.
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трошкове који настану у поступку преноса власништва
над наведеним земљиштем.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-9/19
Датум: 19.02.2019. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                Остоја Стевановић, с.р.
4.
На основу члана 7. и члана 9. Закона о
комуналним таксама („Службени гласник Републике
Српске“, број: 4/12), члана 30, став 2. и члана 39, став
2, тачка 10. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05,
98/13 и 97/16) и члана 37. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/17),
Скупштина општине Станари, на 19. редовној сједници,
одржаној 19.02.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о комуналним таксама
Члан 1.
5.

22. фебруар 2019. године

Брестово, Удружење хармоникаша, Удружење „Соко“
Митровићи, Удружење „Моја Радња“ Доња Радња,
Удружење „Опстанак“ Рашковци, Удружење „Анђео“
Станари, Удружење „Пољопривредник“ Станари,
ЛУ „Срндаћ“ Станари, СРД „Шкобаљ“ Станари, СД
„Рудар“ Станари, Клуб борилачких спортова „Рудар“ и
ТКД „Рудар“ Станари, на подручју општине Станари.“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на ступа на снагу осмог дана,
од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-10/19 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Датум: 19.02.2019. године Остоја Стевановић, с.р.
5.
На основу члана 32. Закона о концесијама
(,,Службени гласник Републике Српске”, број: 59/13
и 16/18), члана 39. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16)
и члана 37. Статута општине Станари (,,Службени
гласник општине Станари”, број: 5/17), а у складу са
Буџетом општине Станари за 2019. годину, Скупштина
општине Станари, на 19. редовној сједници, одржаној
19.02.2019. године, доноси
ПЛАН
утрошка средстава од концесионе наканде за 2019.
годину

Овом Одлуком мијења се Одлука о комуналним
таксама, објављена у „Службеном
На основу чланагласнику
32. Закона општине
о концесијама (,,Службени гласник Републике Српске”, број:
Станари“, број: 1/15
и 7/15.
Члан 1. Српске”,
59/13
и 16/18), члана 39. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Члан
2.
број: 97/16) и члана 37. Статута општине Станари (,,Службени гласник општине Станари”, број:
Овим Планом утрошка средстава од
5/17), а у складу са Буџетом општине Станари за 2019. годину, Скупштина општине Станари, на 19.
У члану 11.
додаје
се
став
2,
који
гласи:
концесионих
накнада за 2019. годину (у даљем тексту:
редовној сједници, одржаној 19.02.2019. године, доноси
План), утврђују се намјене у које ће се средства ових
„Осим обвезника наведених у ставу 1. овог накнада у 2019. години усмјеравати и трошити.
члана, плаћања комуналне таксе за истицање пословног
имена у потпуности се ослобађају сљедећа удружења:П Л А Н
Члан 2.
утрошка средстава од концесионе наканде за 2019. годину
-Општинска борачка организација,
-Организација породица заробљених и
Буџетом општине Станари за 2019. годину
1.
погинулих бораца и несталих цивила општине Станари,Чланпланирани
износ средстава од концесионих накнада од
-Удружење логораша општине Станари,
6.761.000 КМ утрошиће се за намјене утврђене законом
Овим Планом утрошка средстава од концесионих накнада за 2019. годину (у даљем тексту:
-Удружење ветерана
РС Добој-Општински у складу са приоритетним потребама, и то за:
План), утврђују се намјене у које ће се средства ових накнада у 2019. години усмјеравати и трошити.
одбор Станари, као и Општинска организација Црвеног
крста, Удружење Савеза бораца НародноослободилачкогЧлан 2.
рата општине Станари, Удружење пензионера
општине
Станари власника,
за 2019. годину планирани износ средстава од концесионих
општине Станари и Буџетом
Заједнице
етажних
накнада
6.761.000 КМ утрошиће
се за намјене утврђене законом у складу са приоритетним
СКПД „Лазарица“,
КУДод„Церовица“,
ЗУ „Младост“
потребама, и то за:

Редни
ПРИОРИТЕТИ УТВРЂЕНИ ЗАКОНОМ
број
ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРИМАРНИХ
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА
1.
Изградња водовода – 2 фаза (пројекат примарне мреже,
рјешавање имовинских односа)
2.
Асфалтирање и модернизација путева
3.
Изградња рециклажног дворишта
4.
Изградња обданишта
5.
Изградња улице у насељу Станари
6.
Изградња Парка радости
7.
Изградња и уређење Пословне зоне ''Термоелектрана''
УЛАГАЊЕ У ПОБОЉШАЊЕ ПРИВРЕДНОГ И
ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА
8.
Експропријација зенљишта (за регулацију корита ријеке
Остружње, изградњу канализационе мреже са
колектором, регионални пут Р 474)
9.
Израда Регулационог плана ''Копови''
10.
Санација локалних саобраћајница – ударне рупе
11.
Одржавање путне инфраструктуре (насипање, санација
мостова, сигнализације и сл.)
12.
Санација клизишта
13.
Финансирање подстицаја пољопривредне производње
14.
Финансрање запошљавања и самозапошљавања

ИЗНОС
3.721.500,00
500.000,00
1.740.000,00
56.000,00
50.000,00
510.000,00
15.500,00
850.000,00
1.244.500,00
362.000,00
250.000,00
20.000,00
100.000,00
40.000,00
88.000,00
110.000,00

Експропријација зенљишта (за регулацију корита ријеке
Остружње, изградњу канализационе мреже са
колектором, регионални пут Р 474)
9.
Израда Регулационог плана ''Копови''
10.
Санација локалних саобраћајница – ударне рупе
22. фебруар 2019.
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11.године
Одржавање
путне инфраструктуре
(насипање,
санација
мостова, сигнализације и сл.)
12.
Санација клизишта
13.
Финансирање подстицаја пољопривредне производње
14.
Финансрање запошљавања и самозапошљавања
15.
Текући грантови организацијама, удружењима и
невладином сектору
16.
Адаптација објеката за рад мјесних заједница
КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ ЗА РАЗВОЈ ЗДРАВСТВЕНИХ,
КУЛТУРНИХ, СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИХ, ВЈЕРСКИХ
УСТАНОВА И ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
16.
КП „Екосфера“ Станари
17.
ЈЗУ Дом здравља
18.
ЈУ ОШ „Десанка Максимовић“
19.
Завршетак изградње Спомен-храма
20.
ЈУ Центар за културу
21.
ЈУ Спортско-туристичка организација
22.
ЈУ Народна библиотека (адаптација просторија)
ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
23.
Израда Локалног еколошког плана (ЛЕАП)
24.
Одржавање јавних површина (одржавање гробља,
санација постојећих канализационих сливника)
25.
Одржавање и уређење водотокова (коритa ријека
Остружња,Укрина, Радња, Илова...)
26.
Услуге одржавања зелених површина (кошење траве и
амброзије и уређење дивљих депонија)
27.
Услуге зимске службе
28.
Чишћење јавних површина (тротоари, путеви, наноси
блата)
29.
Одвођење атмосферских падавина и других вода са
јавних површина
30.
Дјелатност ЗОО хигијене (пси луталице и друге
животињске штеточине)
31.
Јавна расвјета (утрошак електричне енергије)
32.
Дератизација и дезинскеција
33.
Расходи за финансирање услуга ЈОДП ''Противградна

заштита Републике Српске“ и хидрометеоролошке
службе

ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА ВЕЗАНА ЗА
ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
34.
Стипендирање студената, ђака и ученика
УКУПНО

Члан 3.

362.000,00
250.000,00
20.000,00
100.000,00
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40.000,00
88.000,00
110.000,00
251.500,00
23.000,00
1.129.000,00
500.000,00
120.000,00
110.000,00
99.000,00
140.000,00
140.000,00
20.000,00
321.000,00
35.000,00
80.000,00
15.000,00
10.000,00
75.000,00
13.000,00
15.000,00
7.000,00
48.000,00
14.000,00
9.000,00
345.000,00
345.000,00
6.761.000,00

Члан 3.6.

На основу члана 30. Закона о локалној
из члана 2.
2. овога
Плана Плана
подразумијевају
и везане(„Службени
пратеће трошкове
(прописане
Улагања Улагања
из члана
овога
самоуправи
гласник
Републике Српске“,
таксе,
надзоре,пратеће
техничке трошкове
прегледе и др).
подразумијевају
и везане
(прописане број: 97/16), члана 37. Статута општине Станари
таксе, надзоре, техничке прегледе и др).
(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/17)
Члан 4.и члана 89. Закона о шумама („Службени гласник
Члан 4.
Републике Српске“ број: 75/08 и 60/13), Скупштина
Обим и динамика радова из члана 2. овога Плана усклађује се са динамиком прилива од
општине Станари, на 19. редовној сједници, одржаној
накнада
за кориштење
и концесионих
накнада за производњу
Обимконцесионих
и динамика
радова
из чланаминералних
2. овога сировина
19.02.2019.
године, доноси
електричне
Плана усклађује
се енергије.
са динамиком прилива од
концесионих накнада за кориштење минералних
ПЛАН
сировина и концесионих накнада за производњу
измјене и допуне Плана утрошка средстава по
електричне енергије.
основу продаје шумских дрвних сортимената у
2018. години
Члан 5.
Члан 1.
Овај План ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Овим актом мијења се и допуњује План
Станари“.
утрошка средстава по основу продаје шумских дрвних
сортимената у 2018. години („Службени гласник
Број: 01-020-11/19
општине Станари, број: 2/18), на начин да се члан 2.
Датум: 19.02.2019. године
мијења и гласи:
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                Остоја Стевановић, с.р.

„Средства од накнада за сјечу и продају шумских
дрвних сортимената у 2018. години износе 26.626,97
КМ. “
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Члан 2.
Члан 3. Плана допуњује се тачкама 4, 5. и 6, на
сљедећи начин:
„
4. За санацију локалног путног правца Л14 (од пута Р
474 – Топреци – Гробље у Радњи Доњој – Зеленковићи
– Школа – До излаза на пут Л7), укупне дужине 4 528
метара. Санација овог локалног пута подразумијева
поправку (ископ канала за одвод воде, проширење путне
дионице и насипање пута бијелом каменом фракцијом
и равнање). Самом санацијом ће бити обухваћен
макадамски дио пута, од пута Р 474 до гробља у Радњи
Доњој, на дужини од око 2 500 метара.
Предвиђена средства: 4.875,00 КМ.

22. фебруар 2019. године

шумарства и водопривреде и Одјељење за привреду и
финансије општине Станари.“
Члан 4.
Члан 5. мијења се и гласи:
„Рок за провођење активности из овог Плана је
31.12.2019. године.“
Члан 5.
Измјена и допуна Плана ступа на снагу даном
објаве у „Службеном гласнику општине Станари“.
Број: 01-020-12/19
Датум: 19.02.2019. године

5. За санацију путног правца: Девићи (Рашковци)
- Ловачка кућа на Тромеђи (Драгаловци-РашковциПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Митровићи), укупне дужине око 1 500 метара. Санација                                                Остоја Стевановић, с.р.
ће бити урађена на цијелој дужини путног правца, а
подразумијева санацију канала за одвод воде, насипање
пута каменом фракцијом, равнање и
7.
ваљање.
Предвиђена средства: 4.875,00 КМ.
На основу члана 81, став 2. б) Закона о
заштити од пожара („Службени гласник Републике
7.
6. За санацију дијела путног правца: Л10, Р474 - Српске“, број: 71/12) и члана 35. Статута општине
Драгаловци - Митровићи - Брестово - Л3, укупне Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
На метара.
основу Санација
члана 81, став
2. б) урађена
Закона о заштити
од пожара општине
(„Службени
гласникна 19. редовној
дужине око 7 600
ће бити
1/15), Скупштина
Станари,
Српске“,куће
број:у 71/12)
и члана до
35. Статута
(„Службени
на дијелу Републике
пута од Ловачке
Митровићима
сједници,општине
одржанојСтанари
19.02.2019.
године, доноси
раскрснице
са путем
Л3 (Брестово),
дужини
2
гласник
општине
Станари“, уброј:
1/15),око
Скупштина
општине Станари, на 19. редовној
500 метара, а подразумијеваће санацију канала за одвод
ПЛАН
сједници,
одржаној
19.02.2019.
године,
доноси
воде, насипање пута каменом фракцијом и уградњу
утрошка средстава за реализацију посебних мјера
материјала.
заштите од пожара
Предвиђена средства: 4.877,00 КМ.“
Члан 1.
ПЛАН
Члан 3.
Овајзаштите
План односи
се на буџетску 2019. годину.
утрошка средстава за реализацију посебних мјера
од пожара
Члан 4. мијења се и гласи:
Члан 2.
Члан 1.
„Координацију и праћење провођења Плана
и његових измјена и допуна, те намјенски утрошак
Преглед расподјеле новчаних средстава
Овај План
односи
се на буџетску
2019.приказан
годину. је у табели
средстава по основу
продаје
шумских
дрвних
сортимената вршиће Министарство пољопривреде,
Члан 2.
Преглед расподјеле новчаних средстава приказан је у табели
Р/б

1.

2.
3.

Назив средства - опреме

Материјални трошкови:
гориво, регистрација
ватрогасних возила,
пнеуматици за возила, алат и
дијелови за одржавање
ватрогасне опреме и возила
Набавка опреме за техничко
опремање Ватрогасне јединице
Изградња четири гараже за
ватрогасна возила
РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Планска
вриједност
у КМ

16. 000,00

Извор финансирања
Буџет
Средства
општине
јавних прихода
у КМ
РС
у КМ

11. 000,00

5.000,00

15.000,00

15.000,00

30.000,00

30.000,00

61.000,00

11.000,00

50. 000,00

Члан 3.
План ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном гласнику
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Члан 3.
План ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-13/19
Датум: 19.02.2019. године
ПPЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                              Остоја Стевановић, с.р.
8.

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 4, тачка 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03),
члана 22. Одлуке о оснивању Јавне здравствене
установе Дом здравља Станари („Службени гласник
општине Станари“, број: 4/15 и 1/16) и члана 37. Статута
општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број: 5/17), Скупштина општине Станари,
на 19. редовној сједници, одржаној 19.02.2019. године,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ
Дом здравља Станари

Страна: 5

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                               Остоја Стевановић, с.р.
10.
На основу члана 37. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, бр. 5/17) и
чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине
општине („Службени гласник општине Станари“, бр.
6/17), а након разматрања Извјештаја о раду Скупштине
општине Станари и раду сталних радних тијела за 2018.
годину, Скупштина општине Станари, на 19. редовној
сједници, одржаној 19.02.2019. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Извјештај о раду Скупштине
општине Станари и раду сталних радних тијела за 2018.
годину и исти постаје саставни дио овог Закључка.
2. Овај Закључак објавити у „Службеном
гласнику општине Станари“.
Број: 01-020-16/19
Датум: 19.02.2019. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                               Остоја Стевановић, с.р.

II АКТИ НАЧЕЛНИКА

Члан 1.
Недељко Ђекић, дипломирани економиста
пословне економије из Радње Доње, именује се за
вршиоца дужности директора ЈЗУ Дом здравља
Станари, на период од 2 мјесеца.
Члан 2.
Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-14/19
Датум: 19.02.2019. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                Остоја Стевановић, с.р.
9.
На основу члана 37. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, бр. 5/17) и
чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине
општине („Службени гласник општине Станари“,
бр. 6/17), а након разматрања Извјештаја о извршењу
Буџета општине Станари за период 01.01-30.09.2018.
године (деветомјесечни Извјештај), Скупштина
општине Станари, на 19. редовној сједници, одржаној
19.02.2019. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Извјештај о извршењу Буџета
општине Станари за период 01.01-30.09.2018. године
(деветомјесечни Извјештај) и исти постаје саставни
дио овог Закључка.
2. Овај Закључак објавити у „Службеном
гласнику општине Станари“.
Број: 01-020-15/19
Датум: 19.02.2019. године

11.

На основу члана 43, став (2), алинеја а) и б)
Закона о буџетском систему РС (‘’Службени гласник
РС’’, број: 121/12 и 52/14), члана 59. Закона о локалној
самоуправи РС (‘’Службени гласник РС’’, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Станари (‘’Службени
гласник општине Станари’’, број 5/17), начелник
општине, доноси
ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Завичајног клуба
„Младост“ Брестово
Члан 1.
Додјељују се средства Завичајном клубу
„Младост“ Брестово у износу од 250,00 KM, а на
основу Захтјева, број: 04-2/1-415-200/18, од 13.11.2018.
године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150 Одјељење за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој, економски
код 415 210-Финансирање невладиних организација.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жирорачун Завичајног клуба „Младост“ Брестово, број:
5620028120320089, код НЛБ Развојне банке.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Завичајни клуб „Младост“

Страна: 6

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СТАНАРИ - БР. 1

Брестово да оправда трошење додијељених средстава
достављањем ваљаних доказа (рачуна) на увид у
Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за финансије
и буџет.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
С обзиром на расположивост средстава, на
позицији Финансирање невладиних организација,
одлучено је као у диспозитиву.
Број: 04-2/1-415-200-1/18
Станари, 13.12.2018. године
Достављено:
- ЗК „Младост“ Брестово,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                             Душан Панић
12.
На основу члана 43, став (2), алинеја а) и б)
Закона о буџетском систему РС (‘’Службени гласник
РС’’, број: 121/12 и 52/14), члана 59. Закона о локалној
самоуправи РС (‘’Службени гласник РС’’, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Станари (‘’Службени
гласник општине Станари’’, број: 5/17), начелник
општине, доноси

22. фебруар 2019. године

Достављено:

22. фебруар 2019. године
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Члан 1.

- OOЦК Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић
13.
На основу члана 43, став (2), алинеја а) и б)
Закона о буџетском систему РС (‘’Службени гласник
РС’’, број: 121/12 и 52/14), члана 59. Закона о локалној
самоуправи РС (‘’Службени гласник РС’’, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Станари (‘’Службени
гласник општине Станари’’, број 5/17), начелник
општине, доноси
ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Полицијске станице
Станари
Члан 1.

Додјељују
се
средства
Удружењу
пољопривредних произвођача „Пољопривредник“
у Станарима у износу од 2.000,00 KM, а на основу
Захтјева, број: 04-2/1-415-206/18, од 26.11.2018. године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150 Одјељење за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој, економски
код 415 200-Текући грантови непрофитним субјектима
у земљи.

Члан 4.

ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Црвеног крста
Станари

Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150 Одјељење за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој, економски
код 415 219-Остали текући грантови непрофитним
субјектима у земљи.

Обавезује се Удружење пољопривредних
произвођача „Пољопривредник“ у Станарима да
оправда трошење додијељених средстава достављањем
ваљаних доказа (рачуна) на увид у Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.

Члан 1.

Члан 3.

Члан 6.

Додјељују средства Општинској организацији
црвеног крста у Станарима у износу од 15.000,00
KM, а на основу Захтјева, број: 04-2/1-415-20/19, од
14.02.2019. године.

Средствима ће бити плаћен „Лагуна“ рачун, бр
32-18, у износу 600,00 КМ.

Члан 2.

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

Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун ОО
Црвеног крста Станари, број: 5675412700002570, код
Сбербанк а.д. Бања Лука.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Општинска организација црвеног
крста Станари да оправда трошење додијељених
средстава достављањем ваљаних доказа (рачуна) на
увид у Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за
финансије и буџет.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-415-20-1/19
Станари, 14.02.2019. године

Број: 04-2/1-415-204-1/18
Станари, 31.12.2018. године
Достављено:
- ПС Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић
14.
На основу члана 43, став (2), алинеја а) и б)
Закона о буџетском систему РС (‘’Службени гласник
РС’’, број: 121/12 и 52/14), члана 59. Закона о локалној
самоуправи РС (‘’Службени гласник РС’’, број 97/16)
и члана 68. Статута општине Станари (‘’Службени
гласник општине Станари’’, број: 5/17), начелник
општине, доноси
ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Удружења
пољопривредних произвођача „Пољопривредник“
Станари

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

Обавезује се Удружење пољопривредних
произвођача „Пољопривредник“ у Станарима да
оправда трошење додијељених средстава достављањем
ваљаних доказа (рачуна) на увид у Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

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

Члан 2.

Члан 5.

Члан 3.

Члан 5.

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

Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150 Одјељење за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој, економски
код 415 210-ОО Црвени крст Станари.

код 415 200-Текући грантови непрофитним субјектима
у земљи.

Члан 3.

Додјељују средства Полицијској станици у
Станарима у износу од 600,00 KM, а на основу Захтјева,
број: 04-2/1-415-204/18, од 23.11.2018. године.

Члан 4.

Страна: 7

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-415-206-1/18
Станари, 03.12.2018. године
Достављено:
- УПП Пољопривредник Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                             Душан Панић
15.
На основу члана 43, став (2), алинеја а) и б)
Закона о буџетском систему РС (‘’Службени гласник
РС’’, број: 121/12 и 52/14), члана 59. Закона о локалној
самоуправи РС (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)
и члана 68. Статута општине Станари (‘’Службени
гласник општине Станари’’, број: 5/17), начелник
општине, доноси
ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Удружења
пољопривредних произвођача „Пољопривредник“
Станари
Члан 1.
Додјељују се средства Удружењу пољопривредних произвођача „Пољопривредник“ у
Станарима у износу од 4.500,00 KM, а на основу
Захтјева број 04-2/1-415-19/19, од 05.02.2019. године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150 Одјељење за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој, економски

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-415-19-1/19
Станари, 05.02.2019. године
Достављено:
- УПП „Пољопривредник“ Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                              Душан Панић
16.
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи РС (‘’Службени гласник РС’’, број: 97/16)
и члана 68. Статута општине Станари (‘’Службени
гласник општине Станари’’, број 5/17), начелник
општине доноси:
ОДЛУКУ
о додјели буџетских средстава за потребе Kик-бокс
клуба „Предатор“ Добој
Члан 1.
Додјељују се буџетска средства Кикбокс
клубу „Предатор“ Добој за набавку спортске опреме
и наставак такмичења у износу од 2.000,00 КМ, а на
основу Захтјева, број: 02-421-5/19, од 05.02.2019.
године.
Члан 2.
Наведена средства биће извршена са
потрошачке јединице 0138120-Начелник општине
са позиције 415 200-Текући грантови спортским и
омладинским организацијама и удружењима.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун Кикбокс клуба „Предатор“ Добој, број: 5620058136371308,
код Развојне банке.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СТАНАРИ - БР. 1

Страна: 8

за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Кик-бокс клуб „Предатор“
Добој да оправда трошење додијељених средстава
достављањем ваљаних доказа (рачуна) на увид у
Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за финансије
и буџет.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 02-421-5-1/19
Датум: 12.02.2019. година
Достављено:
- Кик-бокс клуб „Предатор“ Добој,
- Одјељење за привреду и финансије,
- Начелник општине
- а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић
17.

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи РС (‘’Службени гласник РС’’, број 97/16),
члана 68. Статута општине Станари (‘’Службени
гласник општине Станари’’, број 5/17), начелник
општине, доноси
ОДЛУКУ
о додјели буџетских средстава за потребе Kaрате
клуба “Слога-Хемофарм’’ Добој, секција Станари
Члан 1.
Додјељују се буџетска средства Kaрате клубу
„Слога“ секција Станари, за трошкове такмичења, у
износу од 1.000,00 КМ, а на основу Захтјева, број 042/1-415-214/18, од 04.12.2018. године.
Члан 2.
Наведена средства биће извршена са
потрошачке јединице 0138150 Одјељење за привреду,
друштвене дјелатности и локални економски развој,
са позиције 415 200 Текући грантови спортским и
омладинским организацијама и удружењима.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун КК
„Слога“ Добој, број: 562-005-00000346-85, код Развојне
банке.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Kaрате клуб „Слога“ секција Станари да
оправда трошење додијељених средстава достављањем
ваљаних доказа (рачуна) на увид у Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

22. фебруар 2019. године

Број: 04-2/1-415-214-1/18
Датум: 13.12.2018.година
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пригодних манифестација.
Предмети из претходног става су: монографије,
публикације, календари, роковници, ситна кожна
галантерија са пригодним обиљежјима и и други
предмети мање вриједности, те пригодна пића (вино).

Достављено:
- КК ‘’Слога’’ Добој, секција Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а.

Члан 6.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                              Душан Панић
18.
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласкник Републике Српске“,
број: 97/16) и члана 68. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/17),
начелник општине Станари, доноси

Рачуни-фактуре пружаоца угоститељских
услуга и роба из члана 5. овог Правилника запримају
се у шалтер-сали, а кроз књигу рачуна достављају се
Одјељењу за привреду и финансије-Одсјек за буџет и
финансије.
Члан 7.

ПРАВИЛНИК
о коришћењу средстава репрезентације

Износ укупних трошкова репрезентације не
може бити већи од износа планираног за те намјене у
буџету општине за текућу буџетску годину.
Податке о износу трошкова репрезентације,
Одсјек за финансије и буџет квартално доставља
начелнику општине.

Члан 1.

Члан 8.

Овим Правилником о коришћењу средстава
која се признају као трошкови репрезентације прописује
се шта се сматра трошковима репрезентације, одређују
лица која имају право на репрезентацију и начин
плаћања трошкова репрезентације.

Контролу спровођења овог Правилника врши
Одјељење за привреду и финансије Општинске управе
Станари, а у случају утврђених неправилности писмено
се обавјештава начелник општине.
Измјена закона и других прописа који ступају на
снагу након доношења овог Правилника примјењиваће
се непосредно, уколико се тим прописима на другачији
начин регулишу трошкови репрезентације.

Члан 2.
Трошковима репрезентације сматрају се
трошкови учињени приликом: закључивања послова,
потписивања уговора, одржавања службених радних
састанака, обиљежавања јубилеја и значајних датума,
одржавања пригодних манифестација, службених
путовања, трошкови израде предмета са пригодним
обиљежјима и других активности органа oпштине и
Општинске управе Станари.
Трошкови репрезентације за угоститељске
услуге остварују се коришћењем туђих угоститељских
услуга и трошкови израде предмета за пригодбе
обиљежавања.

Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном гласнику oпштине
Станари“.

Страна: 9

19.
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 64. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број: 97/16)
и члана 68. Статута општине Станари („Службени
гласник општине Станари“ број: 5/17), начелник
општине Станари, доноси:
ПЛАН
запошљавања у Општинској управи општине
Станари за 2019. годину
I
Овим Планом запошљавања у Општинској
управи Општине Станари за 2019. г. (у даљем
тексту: План) утврђује се стање систематизованих
радних мјеста, стварно стање попуњености радних
мјеста у складу са Правилником о организацији
и систематизацији радних мјеста у Општинској
управи Станари, те потребан број службеника и
намјештеника на неодређено вријеме, као и потребан
број приправника.
План се доноси водећи рачуна о потребама за
недостајућим кадровима у организационим јединицама
и расположивим средствима, у складу са Одлуком о
буџету општине Станари.
II
Утврђује се стање систематизованих радних мјеста и
број непопуњених радних мјеста на дан 20.02.2019.
године, те планира потребан број службеника,
помоћних и техничких радника за пријем у радни однос
на неодређено вријеме, у 2019. години, како слиједи:

Број: 02-402-28/19
Датум: 21.02.2019. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                             Душан Панић

Члан 3.
Право на трошкове
репрезентације управе имају:

услуга

интерне

1) начелник општине,
2) замјеник начелника општине,
3) предсједник Скупштине општине,
4) секретар Скупштине општине,
5) начелници одјељења,
6) шефови одсјека и служби и
7) други радници, према писменом овлаштењу
начелника општине.
Члан 4.
Сва лица из члана 3. дужна су на полеђини
рачуна за трошкове репрезентације укратко описати
догађај (дан, са ким је био састанак, итд) и потписати
се.
Члан 5.
Предмети чија се набавка и израда признаје
за трошкове репрезентације су поклони и предмети
који се набављају или израђују по посебној наруџби
поводом службених посјета, закључивања уговора,
обиљежавања јубилеја и значајних датума и одржавања

Организациона
јединица

Стање
систематизованих
радних мјеста

Непопуњена радна
мјеста

Одјељење за општу
управу
Одјељење за
привреду и
финансије
Одјељење за
просторно уређење,
стамбено комуналне
послове и екологију

33

24

Планиран број
службеника,
помоћних и
техничких
радника на
неодређено
вријеме
13

10

4

1

9

7

2
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III

У Општинској управи Станари планира се
пријем 1 приправника са високом стручном спремом.
IV
У измијењеним околностима и потребама
за пријем у радни однос нових службеника и
намјештеника, а на основу Правилника о организацији
и систематизацији радних мјеста у Општинској управи
општине Станари и Одлуке о буџету општине Станари
за 2019. годину, донијеће се измјене и допуне Плана.
V
Овај План ступа на снагу даном доношења, a
oбјавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“.
Број: 02-102-16/19
Датум: 20.02.2019. г.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                             Душан Панић

22. фебруар 2019. године

20.
Одјељење за привреду и финансије
Одсјек за буџет и финансије,
издаје
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
1. Просјечна нето плата запослених у
Општинској управи општине Станари, не укључујући
плате функционера, у 2018.години, износи 1051,77 КМ.
в.д. начелника Одјељења
                                                           Зоран Шкорић

22. фебруар 2019. године
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Садржај:
1. О Д Л У К А о просјечној коначној грађевинској цијени m2 корисне површине стамбеног и пословног
простора у 2018. години на подручју општине Станари

1.

2. О Д Л У К А о стављању ван снаге Одлукe о куповини земљишта за потребе изградње бунара

1.

3. О Д Л У К А о рјешавању имовинско-правног статуса земљишта за изградњу бунара

1.

4. О Д Л У К А о измјени и допуни Одлуке о комуналним таксама

2.

5. П Л А Н утрошка средстава од концесионе наканде за 2019. годину

2.

6. П Л А Н измјене и допуне Плана утрошка средстава по основу продаје шумских дрвних сортимената у
2018. години

3.

7. П Л А Н утрошка средстава за реализацију посебних мјера заштите од пожара

4.

8. Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ Дом здравља Станари

5.

9. ЗАКЉУЧАК

5.

10. ЗАКЉУЧАК

5.

11. О Д Л У К А о додјели средстава за потребе Завичајног клуба „Младост“ Брестово

5.

12. О Д Л У К А о додјели средстава за потребе Црвеног крста Станари

5.

13. О Д Л У К А о додјели средстава за потребе Полицијске станице Станари

6.

14. О Д Л У К А о додјели средстава за потребе Удружења пољопривредних произвођача „Пољопривредник“
6.
Станари
15. О Д Л У К А о додјели средстава за потребе Удружења пољопривредних произвођача „Пољопривредник“
7.
Станари
16. О Д Л У К А о додјели буџетских средстава за потребе Kик-бокс клуба „Предатор“ Добој

7.

17. О Д Л У К А о додјели буџетских средстава за потребе Kaрате клуба “Слога-Хемофарм’’ Добој, секција
Станари

8.

18. П Р А В И Л Н И К о коришћењу средстава репрезентације

8.

19. П Л А Н запошљавања у Општинској управи општине Станари за 2019. годину

9.

20. О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

10.

053/290-966

