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21.

ГОДИНА: V

СТАНАРИ
30. АПРИЛ 2019.
ГОДИНЕ

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске,
број: 97/16), чланова 17. и 37. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/17) те
члана 50, став 5. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13,
106/15 и 3/16) Скупштина општине Станари, на 20.
редовној сједници одржаној 23.04.2019. године, донoси
ОДЛУКУ
о усвајању Регулационог плана Пословне зоне
„Термоелектрана“ у Драгаловцима
Члан 1.
Усваја се Регулациони план Пословне зоне
„Термоелектрана“ у Драгаловцима – (у даљем тексту:
План), који обухвата простор који се односи на парцеле
означене као к.ч. број: 2333, 2334, 2335, 2345/1 и 2336/2
к.о. Драгаловци, укупне површине 33.231m2.
Члан 2.
година.

ЈЕЗИК
СРПСКОГ НАРОДА

Период за који се План доноси је 2019 – 2029.
Члан 3.

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела.
- ОПШТИ ДИО
- ТЕКСТУАЛНИ ДИО
А. УВОДНИ ДИО
Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА
Ц. ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА
Ч. ПРОГРАМ (КОНЦЕПТ) ПЛАНА
Ћ. УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
Д. ПЛАНЕРСКИ ПРЕДМЈЕР И ПРЕДРАЧУН
УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА СПРОВЕДБЕНИ ПЛАН
- ПРИЛОЗИ
- ГРАФИЧКИ ДИО
1. КАРТЕ СТАЊА
2. ИЗВОДИ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
3. КАРТЕ ПЛАНИРАНО

Члан 5.
План се излаже на стални јавни увид код
органа управе надлежног за послове уређења простора.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-19/19
Датум: 23.04.2019. год.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                               Остоја Стевановић, с.р.

22.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 97/16), члана
9, став 1, тачка з), члана 114. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник Републике Српске“,
број: 106/09, 44/15), члана 5. Правилника о поступку
утврђивања смрти лица („Службени гласник Републике
Српске“, број: 65/10) и чланa 37. Статута општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
5/17), Скупштина општине Станари, на 20. редовној
сједници, одржаној 23.04.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о мртвозорству на подручју
општине Станари
Члан 1.
Овом Одлуком мијења се Одлука о мртвозорству
на подручју општине Станари („Службени гласник
општине Станари број: 4/18 и 6/18) тако што се у члану
2, став (1) тачка 2. брише „др Синиша Шаран, доктор
опште праксе“.
У истом члану и ставу тачка 3. постаје тачка 2.

Члан 4.

Члан 2.

Елаборат Плана израђен је од стране носиоца
израде Плана „Атриј“ д.о.о. Добој, пројектовање,
грађевинарство, инжењеринг, Кнеза Милоша 40, 74000
Добој.

Доношењем ове Одлуке др Синиша Шаран,
доктор опште праксе, разрјешава се дужности
мртвозорника на лични захтјев.

Страна: 2
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Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-20/19
Датум: 23.04.2019. год.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                               Остоја Стевановић, с.р.

23.
На основу члана 8. и члана 10. Закона о
боравишној такси („Службени гласник Републике
Српске“, број: 78/11 и 106/15), члана 27. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 97/16) и чланова 26. и 37. Статута општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, бр.
5/17), Скупштина општине Станари, на 20. редовној
сједници, одржаној 23.04.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
о висини боравишне таксе на подручју општине
Станари
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се висина боравишне
таксе коју плаћају домаћи и страни држављани, који
изван свог пребивалишта користе услуге ноћења у
смјештајним објектима на подручју општине Станари
у којима се обавља угоститељска, односно туристичка
дјелатност.
Угоститељски објекти за смјештај су објекти
у којима се пружају услуге смјештаја, исхране и пића
и друге уобичајене услуге у угоститељству, или само
услуге смјештаја, као што су: хотел и подврсте хотела,
мотел, туристичко насеље, камп, пансион, хостел,
преноћиште, одмаралиште, кућа за одмор, апартман,
собе за изнајмљивање, сеоско домаћинство и други
објекти за пружање услуга смјештаја.
Члан 2.
Домаћи или страни држављанин који користи
услугу ноћења у угоститељском објекту за смјештај
евидентира се у књигу гостију и плаћа боравишну
таксу, по сваком оствареном ноћењу у угоститељском
објекту за смјештај, у износу од 1,00 КМ по особи.
Члан 3.
Угоститељ који пружа услугу смјештаја у
угоститељском објекту врсте сеоско домаћинство,
односно домаћи или страни држављанин који користи
услугу ноћења у угоститељском објекту за смјештај
врсте сеоско домаћинство, није обвезник уплате
боравишне таксе.
Члан 4.
Изузетно од члана 2. ове Одлуке, угоститељи
који пружају услуге смјештаја у кући за одмор,
апартману и соби за изнајмљивање плаћају годишњи
паушални износ боравишне таксе за сваки кревет
(лежај) у угоститељском објекту, односно објекту у
којем се пружају услуге смјештаја, у износу од 20,00
КМ за сваки кревет (лежај) на годишњем нивоу.
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Члан 5.
Боравишну таксу не плаћају:
а) дјеца до 12 година старости;
б) лица упућена на бањско и климатско
лијечење, односно специјализовану рехабилитацију од
стране надлежне љекарске комисије;
в) особе са инвалидитетом од најмање 70%,
војни инвалиди од прве до пете категорије, односно
цивилни инвалиди рата од прве до пете категорије, као
и један пратилац наведених особа;
г) дјеца и омладина са сметњама у развоју која
су потпуно или дјелимично зависна од
помоћи и његе другог лица, као и пунољетна лица
са инвалидитетом која су потпуно или дјелимично
зависна од помоћи и његе другог лица, те лица у пратњи
наведених лица;
д) ученици, студенти и њихови пратиоци
који организовано бораве у угоститељском објекту за
смјештај ради извођења школе у природи, екскурзија,
спортско-рекреативних
и
других
активности,
републичких и регионалних такмичења у знању
и вјештинама и обавезне наставе према програму
надлежног министарства и плану и програму
високошколске установе;
ђ) страни држављани који су према
међународним
конвенцијама
и
споразумима
ослобођени плаћања боравишне таксе;
е) сезонски радници;
ж) ученици основних и средњих школа и
студенти који немају пребивалиште у општини или
граду у којем се школују и
з) особе које долазе у бањске и климатске
центре индивидуално или путем туристичких агенција
у сврху лијечења.
Члан 6.
Боравишну таксу умањену за 50% плаћају:
а) лица од 13 до 18 година старости;
б) лица која непрекидно бораве у објекту за
смјештај дуже од 30 дана и
в)лица која се баве научно-истраживачким
радом који доприноси туристичком развоју.
Члан 7.
Лица из чланова 5. и 6. ове Одлуке остварују
право из наведених чланова ако поднесу доказ да су
испуњени услови за неплаћање боравишне таксе, или
плаћање боравишне таксе у умањеном износу, и то:
личну карту, путну исправу, чланску карту, потврду
школе, односно образовне установе, упутницу
љекарске комисије и друге сличне исправе којима се
доказује испуњеност услова из члана 5. и члана 6. ове
Одлуке.
Члан 8.
Средства прикупљена по основу боравишне
таксе уплаћују се на рачун јавних прихода Републике
Српске.
Средства боравишне таксе распоређиваће се
на рачун посебних намјена, према члану 11. Закона о
боравишној такси, а цјелокупни износ расподијељених
средстава боравишне таксе, која су уплаћена на рачун
посебних намјена, ставиће се на располагање Јавној
установи Спортско-туристичка организација општине
Станари.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 24. Закона о административним таксама („Службени гласник
Републике Српске, број: 100/11) те члана 37. Статута општине Станари („Службени
30. април 2019. године
гласник СЛУЖБЕНИ
општине Станари“,
5/17), СТАНАРИ
Скупштина
Станари,
ГЛАСНИКброј:
ОПШТИНЕ
- БР.општине
2
Страна: 3на 20. редовној
сједници,
одржаној 23.04.2019. године,
доноси
Члан 9.
(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/17),

Скупштина општине Станари, на 20. редовној сједници,
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од одржаној 23.04.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
ОД
ЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о општинским
административним
таксама
о измјени и допуни Одлуке о општинским
Број: 01-020-21/19
административним таксама
Датум: 23.04.2019. год.
Члан 1.
Члан 1.
Овом Одлуком
мијењају се тарифе општинских административних такса утврђене
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
                                               Остоја Стевановић, с.р.
Овом Одлуком мијењају се тарифе општинских
Одлуком о општинским административним
(„Службени
гласник
административнихтаксама
такса утврђене
Одлуком
о општине
општинским
административним
таксама
(„Службени
Станари, број: 1/15 и 5/15), а које се односе на Тарифни одјељак V-Одобрења за рад и
24.
гласник општине Станари, број: 1/15 и 5/15), а које
Тарифни одјељак VIII-Просторно се
уређење
и грађење.
односе на
Тарифни одјељак V-Одобрења за рад и
На основу члана 39. Закона о локалној Тарифни одјељак VIII-Просторно уређење и грађење.
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
Члан 2.
број: 97/16), члана 24. Закона о административним
Члан 2.
таксама („Службени гласник Републике Српске,
У Статута
Тарифном
одјељку
V-Одобрења
за рад, тарифни
бројеви: 15,за 16,
број: 100/11) те члана 37.
општине
Станари
У Тарифном
одјељку V-Одобрења
рад,17, 18 и 19
тарифни
бројеви:
15,
16,
17,
18
и
19
мијењају
се
и
гласе:
мијењају се и гласе:

V-ОДОБРЕЊА ЗА РАД
Тарифни број 15
Занатска дјелатност
1.За рјешења на основу којих се стиче право
за обављање занатске дјелатности

30,00 КМ

Тарифни број 16
Трговинска дјелатност
1.За рјешења на основу којих се стиче право
за обављање трговинске дјелатности

30,00 КМ

Тарифни број 17
Угоститељство
1.За рјешења на основу којих се стиче право
за обављање угоститељске дјелатности
2.За рјешења о категоризацији угоститељских
објеката за смјештај врсте: апартман, кућа за
одмор, соба за изнајмљивање, сеоско
домаћинство, камп

30,00 КМ

30,00 КМ

Тарифни број 18
Превоз
1.За рјешења на основу којих се стиче право
за обављање јавног превоза ствари у
друмском саобраћају
2. За сва рјешења којима се одобрава вршење
превоза за властите потребе (у оквиру
регистроване пољопривредне дјелатности)
3. За издавање рјешења о упису у Регистар
чамаца
4. За издавање и продужење пловидбене
дозволе
Тарифни број 19

30,00 КМ
30,00 КМ
30,00 КМ
30,00 КМ

3. За издавање
рјешењапотребе
о упису (у
у Регистар
превоза
за властите
оквиру
30,00
30,00 КМ
КМ
чамаца
регистроване
пољопривредне дјелатности)
4. За
За издавање
издавањерјешења
и продужење
30,00 КМ
3.
о упису пловидбене
у Регистар
30,00
КМ
дозволе
чамаца
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4.
За издавање
30,00 КМ
Тарифни
број 19 и продужење пловидбене
дозволе
Остало
Тарифни
број 19
1. За рјешења
којима се одобрава промјена
података у оквиру обављања предузетничке
10,00 КМ
Остало
дјелатности
1. За рјешења којима се одобрава промјена
2. За рјешења
престанку
обављања
података
у оквиру ообављања
предузетничке
10,00КМ
КМ
5,00
дјелатности
–
одјава
(привремена
и
стална)
дјелатности
3. ЗаЗарјешења
о пријави
наставка обављања
обављања
2.
рјешења
о престанку
5,00 КМ
КМ
5,00
дјелатности
дјелатности – одјава (привремена и стална)
4. За
За рјешења
рјешењао пријави
за излазак
ван пословног
3.
наставка
обављања
5,00
сједишта
приликом
одржавања
скупова
10,00КМ
КМ
дјелатности
(вашари
и сл.) за излазак ван пословног
4.
За рјешења
5.
За
привремена
рјешења
до 7 дана скупова
20,00
сједишта приликом
одржавања
10,00 КМ
КМ
6. За привремена
рјешења до 1 године
30,00 КМ
(вашари
и сл.)
7. За
Запривремена
рјешења о рјешења
одобрењу
музике
5.
доизвођења
7 дана
20,00
20,00 КМ
КМ
уживо
6.
За привремена рјешења до 1 године
30,00 КМ
8. За
За рјешења
сва рјешења
која нису
обухваћена
7.
о одобрењу
извођења
музикеу
20,00 КМ
КМ
20,00
овом одјељку
уживо
9. Овјера
гостију
жалби
10,00 КМ
8.
За свакњиге
рјешења
којаи књиге
нису обухваћена
у
20,00 КМ
овом одјељку
9. Овјера књиге гостију и књиге жалби
10,00 КМ
Члан 3.
Члан 3.
У Тарифном одјељку VIII-Просторно уређење и грађење, тарифни број 23 мијења
У Тарифном одјељку VIII-Просторно уређење и грађење,
тарифни
Члан
3. број 23 мијења се и гласи:
се и гласи:
У Тарифном одјељку VIII-Просторно уређење и грађење, тарифни број 23 мијења
се
и гласи:
VIII-ПРОСТОРНО
УРЕЂЕЊЕ
VIII-ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
Тарифни број 23
За издавање локацијских услова
Члан 4. 20,00 КМ
Тарифни број 23
Члан 4.
У Тарифном одјељку VIII-Просторно
уређење и грађење, додају се нови тарифни
За издавање локацијских услова
20,00 КМ
26 и 27, и гласе:
У Тарифномбројеви,
одјељку VIII-Просторно
уређење и грађење, додају се нови тарифни бројеви, 26 и 27, и гласе:
VIII-ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
Тарифни број 26
За издавање рјешења о утврђивању легалности објекта 10,00 КМ
Тарифни број 27
За издавање дозволе за уклањање објекта

10,00 КМ

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Станари“.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
Број: 01-020-22/19
гласнику општине Станари“.
Датум: 23.04.2019. год.

Број: 01-020-22/19
Датум: 23.04.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                         Остоја Стевановић, с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Остоја Стевановић, с.р.
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25.
На основу члана 39, члана 122, став 3. и 4.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 97/16) и чланa 37. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/17),
Скупштина општине Станари, на 20. редовној сједници,
одржаној 23.04.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
о успостави сарадње са општином Топола
Члан 1.
Прихвата се приједлог начелника општине
Станари за успоставу сарадње са општином Топола
(Република Србија) путем доношења споразума о
међусобној сарадњи.
Члан 2.
Задужује се предлагач да припреми приједлог
Одлуке о успостави сарадње са општином Топола и да
је достави надлежним органима на разматрање.
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мјестима,
б) одржавање, уређивање и опремање јавних
зелених и рекреационих површина,
в) одржавање јавних саобраћајних површина у
насељеним мјестима,
г) одвођење атмосферских падавина и других
вода са јавних површина,
д) јавна расвјета у насељеним мјестима и
ђ) дјелатност зоохигијене.
СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ
ДЈЕЛАТНОСТИ
Средства за обављање комуналних дјелатности
заједничке комуналне потрошње, обезбјеђују се у
буџету општине од:
- дијела накнаде за дате концесије,
- дијела накнада за коришћење добара општег интереса,
- дијела пореза од пореза на непокретности,
- комуналне накнаде.
1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ
ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ

Члан 3.

Чишћење јавних површина на подручју
општине обухвата извођење сљедећих радова:

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.

1.1.Чишћење улица, тротоара, тргова и осталих
јавних површина од снијега и леда – зимска служба;

Број: 01-020-23/19
Датум: 23.04.2019. год.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                              Остоја Стевановић, с.р.
26.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 97/16), чланa
18. тачка 8 и чланa 37. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/17) и
члана 21, став 2. Закона о комуналним дјелатностима
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/11 и
100/17), Скупштина општине Станари, на 20. редовној
сједници, одржаној 23.04.2019. године, доноси
ПРОГРАМ
заједничке комуналне потрошње за 2019. годину
Законом о комуналним дјелатностима
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/11
и 100/17) утврђене су комуналне дјелатности посебног
јавног интереса и начин обезбјеђивања посебног
јавног интереса, организација обављања комуналних
дјелатности и начин њиховог финансирања. Комуналне
дјелатности посебног јавног интереса, овим Законом,
разврстане су у двије групе, и то:
1. дјелатности индивидуалне комуналне потрошње и
2. дјелатности заједничке комуналне потрошње.
Послове комуналне дјелатности обављају
комунална и друга предузећа, са обавезом да се
задовоље потребе грађана-корисника услуга.
Дјелатности заједничке комуналне потрошње,
утврђене Законом о комуналним дјелатностима су:
а) чишћење јавних површина у насељеним

1.2.Чишћење улица, тротоара, уличног појаса
и других јавних површина од отпадака, блата и наноса,
кошење и одвоз покошене траве са уличног појаса,
уклањање угинулих животиња са јавних површина.
1.1. Зимска служба
1.1.1. Радови у оквиру зимске службе одвијају
се у периоду од 01. јануара до 15. марта и од 15.
новембра до 31. децембра 2019. године, односно, у
зависности од временских услова.
У оквиру зимске службе ангажоваће се
радна снага и механизација, а обављаће се сљедећи
радови: уклањање снијега с коловоза на локалним
путевима општине Станари, паркинга, тротоара,
посипање залеђеног коловоза мјешавином агрегата
са индустријском соли, према приоритетима. Цијена
за уклањање снијега формира се на бази ефективног
радног часа или по јединици мјере 1m1 , 1m2 ; 1km,
а за посипање на бази 1m3 утрошеног абразивног
материјала, зависно од процедуре јавних набавки којим
се дефинише.
Обавеза извођача радова зимске службе је да
изврши чишћење остатака абразивног материјала са
улица, тротоара, након завршетка зимске службе.
Цијена радова ће бити дефинисана у уговору,
након проведеног поступка јавних набавки.
Буџетом планирана средства: 75.000,00 КМ.
1.2.Чишћење улица, тротоара и путног појаса
од отпадака, наноса и блата; кошење и одвоз покошене
траве са путног појаса и других јавних површина
- Чишћење улица од отпадака и наноса врши се
по правилу од 15.03.2019. године до 15.11.2019. године,
односно, и у преостала 4 мјесеца који се третирају
као период зимске службе, уколико су временски
услови такви да нема потребе за обављањем радова
зимске службе. Чишћење улица, тротоара и паркинга
ће се вршити према одређеним приоритетима, а према
налогу надлежног Одјељења.
- Прање асфалтних улица вршиће се по потреби
у периоду чишћења улица, кад то одреди надлежно
Одјељење.
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- Ручно прикупљање комуналног отпада са
уличног појаса и улица које се чисте, вршиће се према
динамици чишћења на утврђеној ефективној површини.
Динамика чишћења и прикупљања отпадака утврдиће
се заједно са извођачем.
Обавеза извођача радова је и да по налогу
стручног лица Одјељења за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију изврши
цјелокупно чишћење отпадака са свих јавних
површина на подручју општине Станари, као и послије
елементарних непогода.
- Кошење, крчење, прикупљање комуналног
отпада и одвоз покошене траве и шибља са уличног
појаса улица и других јавних површина вршиће се
према указаној потреби, када одреди надлежни орган.
Буџетом планирана средства: 13.000,00 КМ.
2. ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
2.1. Јавне зелене површине
На зеленим површинама, у току године,
изводиће се сљедећи радови:
- кошење, крчење, прикупљање и одвоз
покошене траве и шибља на регионалну депонију
Добој,
- набавка контејнера,
- санирање дивљих депонија,
- прикупљање и одвоз комуналог отпада,
- сађење сезонског цвијећа, садница ружа,
украсног шибља и зелене живе ограде на за то
предвиђеним површинама,
- орезивање стабала дрвећа, орезивање
украсног шибља и живе ограде,
- окопавање, прихрана и заштита од штеточина
стабала, украсног шибља, ружа и цвијећа, према
указаној потреби,
- други, непредвиђени радови за које ће се
указати потреба за реализацију горе наведеног.
Буџетом планирана средства: 10.000,00 КМ.
2.2. Одржавање јавних површина
- Одржавање гробља (на територији општине
Станари редовно одржавање врши се на 33 гробља
према годишњем плану комуналног предузећа);
вника.

- одржавање постојећих канализационих сли-

Буџетом планирана средства: 80.000,00 КМ.
3. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ
ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ
МЈЕСТИМА
У оквиру одржавања јавних саобраћајних
површина планира се обављање сљедећих радова:
3.1. Одржавање локалних путева – стање
макадамских путева на подручју општине Станари
утврдиће се одмах послије зимског периода, те, према
стварним потребама, сачинити и предузети одређене
мјере санације истих насипањем одговарајућим
материјалима, како би се исте могле адекватно
користити.
Буџетом планирана средства: 100.000,00 КМ.

30. април 2019. године

3.2. Асфалтирање локалних путева - стање
локалних путева на подручју општине Станари
утврдиће се одмах послије зимског периода, те, према
стварним потребама, сачинити планови и предузети
одређене мјере за асфалтирање истих, по проведеном
поступку јавних набавки.
Буџетом планирана средства за асфалтирање
локалних путева: 1.600,000 КМ.
3.3. Реконструкција локалних путева под
асфалтном површином.
Буџетом планирана средства: 20.000,00 КМ.
3.4. Санација локалних путева страдалих
усљед клизишта.
Буџетом планирана средства: 40.000,00 КМ.
3.5.
Санација
постојеће
сигнализације и постављање нове.

саобраћајне

Буџетом планирана средства: 5.000,00 КМ.
3.6. Изградња спортско – рекреативних терена
и паркова (Пројекат „Парк радости“)
Буџетом планирана средства: 15.000,00 КМ.
4. ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉЕНИМ
МЈЕСТИМА
4.1. Код јавне расвјете, планирано је текуће
одржавање расвјете. Сви радови вршиће се по налогу
Одјељења за стамбено-комуналне послове.
4.2. Плаћање утрошка електричне енергије за
рад јавне расвјете.
Буџетом планирана средства: 48.000,00 КМ.
5. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И
ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
5.1. Чишћење сливника на јавним површинама
вршиће се по налогу надлежног Одјељења, а вршиће
се и интервентни радови на санацији одводње
површинских и отпадних вода на подручју општине,
гдје се укаже хитна потреба за интервенцијом (санација
и ископ канала на подручју општине).
5.2. Санација већих канализационих кварова на
канализационој мрежи, вршиће се по указаној потреби
и у складу са буџетским средствима.
5.3. Уградња оштећених сливника и решетки
на подручју општине вршиће се по потреби и налогу
надлежног Одјељења.
Буџетом планирана средства: 15.000,00 КМ.
6. ДЈЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ
Дјелатност зоохигијене обухвата хватање
и збрињавање напуштених и угрожених животиња
(кућних љубимаца), превожење и смјештај у посебно
изграђене објекте за те намјене (азил), исхрану
и ветеринарску заштиту и сигурно уклањање
животињских лешева са јавних површина и санацију
терена.
Буџетом планирана средства: 7.000,00 КМ.
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7. ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА
ЗКП-а
1. Набавка и уградња поклопаца за шахтове,
2. Декорација накитом за новогодишње, божићне,
ускршње и друге празнике, а декорациија заставицама
у складу са важећим Законом о празницима и
светковинама РС и БиХ,
3. Набавка знакова обавјештења (забрањено бацање
смећа, зелена површина, забрањено паркирање и сл.),
4. Разни радови који нису посебно предвиђени овим
Програмом, а за које ће се евентуално указати потреба
у току године, изводиће се по посебном налогу, уз
претходно обезбјеђење финансијских средстава.
Буџетом планирана средства: 3.500,00 КМ.
СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
ЗКП-а ЗА 2019. ГОДИНУ
1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ
ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
- Зимска служба Буџетом планирана средства:
75.000,00 КМ
- Чишћење улица, тротоара и путног појаса од
отпадака, наноса и блата; кошење и одвоз покошене
траве са путног појаса и других јавних површина
Буџетом планирана средства: 13.000,00 КМ
2. ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА
Буџетом планирана средства: 90.000,00 КМ
3. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ
ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА
- Одржавање локалних путева Буџетом
планирана средства: 100.000,00 КМ
- Асфалтирање локалних путева Буџетом
планирана средства: 1.600,000 КМ
- Реконструкција локалних путева под
асфалтном површином
Буџетом планирана средства: 20.000,00 КМ
- Санација локалних путева страдалих усљед
клизишта
Буџетом планирана средства: 40.000,00 КМ
- Санација постојеће саобраћајне сигнализације
и постављање нове.
Буџетом планирана средства: 5.000,00 КМ
- Изградња спортско-рекреативног терена и
паркова „Пројекат Радост“
Буџетом планирана средства: 15.000,00 КМ
4. ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА
- Плаћање утрошка електричне енергије за рад јавне
расвјете.
Буџетом планирана средства: 48.000,00 КМ
5. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И
ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА
- Чишење сливника,
- Санација већих канализационих кварова,
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- Уградња оштећених сливника и решетки
Буџетом планирана средства: 15.000,00 КМ
6. ДЈЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ
Буџетом планирана средствa: 7.000,00 КМ
7. ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА
ОБЈЕКАТА ЗКП-а
Буџетом планирана средства: 3.500,00 КМ
Овај Програм ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-24/19
Датум: 23.04.2019. год.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                 Остоја Стевановић

27.
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 20. редовној сједници,
одржаној 23.04.2019. године, доноси
ПРОГРАМ
подстицаја пољопривредне производње за 2019.
годину
Члан 1.
Овим Програмом прописују се услови за
расподјелу средстава за пољопривреду, у износу
88.000,00 КМ, предвиђених буџетом општине Станари,
које морају да испуњавају пољопривреднa газдинства
за остваривање права на новчане подстицаје и помоћи
у пољопривреди.
Програмoм
расподјеле
средстава
у
пољопривреди се, такође, за сваку врсту пољопривредне
производње дефинише документација која се
прилаже, минимални услови потребни да се остваре
подстицајна средства, износ подстицајних средстава,
као и евентуалне специфичности везане за процес
одобравања подстицајних средстава.
Члан 2.
Право на новчане подстицаје имају корисници
са пребивалиштем у општини Станари, који обављају,
или намјеравају да покрену пољопривредну производњу
на подручју општине Станари.
Под „корисником“ подразумијевају се
регистрована
комерцијална
и
некомерцијална
пољопривредна газдинства те правна лица у чијем
је опису дјелатности пољопривредна производња
и која обимом производње, прописаним овим
Програмом, испуњавају услове за остваривање права
на пољопривредне подстицаје.
Захтјев за остваривање права на новчане
подстицаје мора бити читко попуњен и треба да садржи
сљедеће податке:
1. Презиме и име корисника, мјесто становања,
општина, број телефона, број личне карте, број текућег
рачуна и назив банке код које је отворен рачун,
2. Податке о врсти подстицаја за који се захтјев
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подноси.
Уз захтјев се, поред потврде из АПИФ-а, копије
личне карте и копије картице текућег рачуна корисника,
прилажу и посебни документи које прописује овај
Програм, појединачно за сваку врсту подстицаја.
Испуњеност
критеријума
у
сваком
појединачном случају ће утврђивати комисија која je
именована од стране начелника општине. Изузетно,
начелник општине може својом одлуком, а на приједлог
и образложење комисије, одобрити средства за потребе
пољопривредне производње, који нису наведени у
овом Програму, а у износу и на начин који предложи
комисија.
Члан 3.
У оквиру овог подстицаја, регистрована
породична
пољопривредна
газдинства
могу
остварити право на директна плаћања по два основа,
у максималном износу 2.500,00 КМ за правна лица и
комерцијална пољопривредна газдинства и 1.250,00
КМ за некомерцијална пољопривредна газдинства,
уколико неком тачком није другачије одређено.
Право на директна плаћања по два основа
не укључује давања дефинисана тачкама 6. и 7. овог
Програма, односно, учешће у пројекту ИФАД-а и
хемијска анализа земљишта неће се рачунати као један
од два основа за остваривање права на подстицај.
Члан 4.
Подстицаји из члана 3. Програма исплаћују
се до истека средстава предвиђених за сваку намјену
понаособ.
Уколико се за неки од видова подстицаја не
пријави довољан број пољопривредних произвођача
те се, у складу с тим, планирана средства не могу
подијелити у потпуности, преостали износ средстава
може се дислоцирати за подстицај за који постоји
највећи број заинтересованих корисника.
Члан 5.
У сврху подстицања самозапошљавања у
пољопривредној производњи, издвојиће се средства
за свако комерцијално пољопривредно газдинство
регистровано у 2019. години, у износу 2.800,00 КМ,
према одредбама Правилника о субвенцијама за
запошљавање.
Средства ће се исплаћивати на основу захтјева
који се подноси до истека јавног позива расписаног
од стране Одјељења за привреду и финансије,
уз документацију и под условима Правилника о
субвенцијама за запошљавање.
Из средстава предвиђених за ову намјену биће
исплаћене и преостале рате за газдинства регистрована
у 2018. години, према закљученим уговорима.
Корисници ове врсте подстицаја у 2019. години не могу
конкурисати за неке друге видове пољопривредног
подстицаја из овог Програма.
Предвиђена средства...............................38.000,00 КМ.
Члан 6.
Средства за учешће у Пројекту развоја
конкурентности у руралним подручјима Међународног
фонда за развој пољопривреде (ИФАД), те Јединице
за координацију пројеката у пољопривреди и Ресора
за пружање стручних услуга у пољопривреди
Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, додјељују се учесницима Пројекта, у
износу 10% вриједности старт-пакета за заснивање
производње (репроматеријал).
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Пољопривредни произвођачи који учествују
у наведеном Пројекту нису обавезни извршити
регистрацију пољопривредног газдинства код АПИФ-а.
Захтјев се подноси до 30. јуна 2019. године.
Предвиђена средства................................5.000,00 КМ.
Члан 7.
У
складу
са
одредбама
Закона
о
пољопривредном земљишту, локална заједница ће
финансирати испитивање хемијског састава земљишта
(90 узорака) за потребе биљне производње.
Пољопривредни произвођачи који желе
извршити анализу пољопривредног земљишта
пријављују се у просторије Одјељења, код надлежног
службеника за питања пољопривреде. По извршеној
пријави, узимање узорака за анализу се узима у
присуству надлежног општинског службеника, који
узорак пакује на прописани начин и исти доставља на
анализу те, након добијених резултата, обавјештава
пољопривредног
произвођача
о
пристиглим
резултатима.
Пољопривредни
произвођачи
могу
се
пријавити за анализу једног узорка земљишта,
изузетно, уколико се не оствари предвиђена квота од
90 узорака, заинтересованим произвођачима ће се
одобрити анализа 2 узорка земљишта.
Првенство имају произвођачи воћарских и
повртарских култура.
Пријаве се подносе до 31. октобра 2019. године.
Планирана средства ............................... 5.100,00 КМ.
Члан 8.
Произвођачи краставаца, са приносом најмање
2 тоне по дунуму прве и друге класе, остварују право на
подстицај у износу до 0,05 КМ по килограму.
Уз захтјев се, поред докумената наведених
у члану 2, став 4. овог Програма, прилаже сљедећа
документација:
−Копија уговора са откупљивачем,
−Обрачун испоручених количина прве и друге
класе краставаца, издатог од стране организатора
производње, односно откупљивача.
Захтјев се подноси до 30. септембра 2019. године.
Предвиђена средства................................3.000,00 КМ.
Члан 9.
Произвођачи осталог поврћа на отвореном,
изузев кромпира, који су у текућој години остварили
производњу на минималној површини 5 дунума,
остварују право на подстицај до 80,00 КМ по дунуму, у
зависности од броја пријављених произвођача.
Уз захтјев се, поред докумената наведених
у члану 2, став 4. овог Програма, прилаже сљедећа
документација:
− Доказ о власништву земљишта или уговор о
закупу.
Захтјев се подноси до 31. августа 2019. године.
Предвиђена средства............................... 3.000,00 КМ.
Члан 10.
Произвођачи поврћа у заштићеном простору,
са површином заштићеног простора минимално 400 м2
остварују право на подстицај у износу до 1,00 КМ/м2
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корисне површине заштићеног простора.
Пластеници који у моменту обраде захтјева
не буду у систему производње неће се признавати као
пластеничка производња.
Уз захтјев се, поред докумената наведених
у члану 2, став 4. овог Програма, прилаже изјава о
власништву и површини заштићеног простора.
Захтјев се подноси до 31. августа 2019. године.
Предвиђена средства................................3.800,00 КМ.
Члан 11.
култура:

Произвођачи воћарских и виноградарских

a) за високостаблашице из реда јабучастог,
коштичавог и језграстог воћа, у интензивном,
плантажном узгоју, на минималној површини од 1 ha, са
минималним бројем садница по хектару предвиђеним
за сваку воћну врсту, остварују право на подстицај у
износу до 80 КМ/0,1
ha,
b) за засаде јагодичастог воћа (малина,
јагода, аронија, купина и сл.) и плантажне винограде,
минималне површине 0,2 ha, остварују право на
подстицај у износу до 120,00 КМ/0,1 ha.
Комисија, именована од стране начелника
општине ће, приликом утврђивања чињеничног стања
на терену, поред осталог, утврђивати кондиционо стање
засађених воћних култура, те засади за које се утврди
одсуство провођења одговарајућих агротехничких
мјера неће моћи остварити право на подстицај.
У захтјев за подстицај обавезно се наводи
врста воћарског засада, те површина и број стабала.
Уколико воћњак има више воћних врста, за сваку воћну
врсту наводи се површина и број стабала.
Уз захтјев се, поред докумената наведених
у члану 2, став 4. овог Програма, прилаже сљедећа
документација:
− Доказ о власништву земљишта на коме се обавља
воћарска производња или копија уговора о закупу, са
дефинисаним временским трајањем закупа.
Захтјев се подноси до 30. јуна 2019. године.
Предвиђена средства................................7.000,00 КМ.
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Предвиђена средства..............................9.000,00 КМ.
Члан 13.
Узгајивачи крмача прасилица, са најмање 10
грла у узгоју, остварују право на подстицај у износу до
60,00 КМ/грлу.
Уз захтјев се, поред докумената наведених
у члану 2, став 4. овог Програма, прилаже сљедећа
документација:
− Доказ о идентификацији грла,
− Увјерење о здравственом стању животиња,
издато од стране надлежне ветеринарске службе.
Захтјев се подноси до 30. септембра 2019. године.
Предвиђена средства...............................3.000,00 КМ.
Члан 14.
Узгајивачи оваца, за стада са најмање 50 грла,
остварују право на подстицај у износу до 10,00 КМ/
грлу.
Основно стадо чине женска грла која су дала
потомство.
Уз захтјев се, поред докумената наведених
у члану 2, став 4. овог Програма, прилаже доказ о
бројном стању грла.
Захтјев се подноси до 31. августа 2019. године.
Предвиђена средства..........................3.600,00 КМ.
Члан 15.
Власници пчелињих друштава, са минимално
30 друштава пчела, остварују право на подстицај у
износу до 8,00 КМ/пчелињем друштву.
Уз захтјев се, поред докумената наведених
у члану 2, став 4. овог Програма, прилаже сљедећа
документација:
− Овјерена изјава којом пољопривредни
произвођач – пчелар потврђује да су пчелиња друштва
његово власништво.
Захтјев се подноси до 31. јула 2019. године.
Предвиђена средства.............................2.500,00 КМ.

Члан 12.

Члан 16.

Произвођачи млијека, који предају млијеко
откупним станицама, остварују право на подстицај у
износу до 0,10 КМ по литри предатог млијека.
Уз захтјев за подстицај прилаже се сљедећа
документација:
− Потврда откупљивача о преузетим
количинама млијека,
− Копија потврде о спроведеним обавезним
ветеринарским мјерама.
Право на овај вид подстицаја остварују и
узгајивачи музних крава који не предају млијеко
откупним станицама, у износу до 45,00 КМ/грлу,
по поднесеном доказу о извршеним обавезним
ветеринарским мјерама, максимално 1.000,00 КМ.
По поднесеном првобитном захтјеву, мјесечно
се достављају обрачуни предатих количина млијека,
најкасније до 25. у мјесецу за претходни мјесец,
закључно са 15. децембром 2019. године.
Произвођачи који не испоручују млијеко
откупним станицама подносе један захтјев, након
извршених обавезних ветеринарских мјера.

Произвођачи бројлера, са минималним
капацитетом 5 000 бројлера по турнусу, остварују право
на подстицај у износу до 0,03 КМ/кљуну.
Уз захтјев се, поред докумената наведених
у члану 2, став 4. овог Програма, прилаже сљедећа
документација:
− Доказ о реализацији производње (уговор са
откупљивачем или неки други доказ),
− Доказ о броју бројлера у турнусу.
Захтјев се подноси до 15. новембра 2019. године.
Предвиђена средства.......................... 5.000,00 КМ.
Члан 17.
Обраду примљених захтјева и праћење
динамике реализације подстицајних средстава вршиће
Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за привреду,
пољопривреду, друштвене дјелатности и локални
економски развој.
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Члан 18.
Корисник подстицајних средстава за кога
се утврди да је дао лажне податке, или да је на било
који други начин злоупотријебио подстицајна средства
предвиђена овим Програмом, дужан је вратити
уплаћена средства те губи право на ову врсту подстицаја
у наредне 3 (три) године.
Члан 19.
Овај Програм ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-25/19
Датум: 23.04.2019. год.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                               Остоја Стевановић, с.р.
28.

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 2018. годину, Скупштина општине Станари, на 20. редовној
сједници, одржаној 23.04.2019. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Извјештај о извршењу Буџета
општине Станари за 2018. годину и исти постаје саставни дио
овог Закључка.
2. Овај Закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Станари“.
Број: 01-020-26/19
Датум: 23.04.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                        Остоја Стевановић, с.р.
29.

30. април 2019. године

и Општинске управе Станари за 2018. годину и исти постаје
саставни дио овог Закључка.
2. Овај Закључак ће се објавити у „Службеном
гласнику општине Станари“.
Број: 01-020-28/19
Датум: 23.04.2019. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                        Остоја Стевановић, с.р.
31.
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 начелника општине и
Општинске управе Станари за 2018. годину, Скупштина
општине Станари, на 20. редовној сједници, одржаној
23.04.2019. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Предлаже се начелнику општине Станари да за
наредно скупштинско засједање припреми и Скупштини
предложи усвајање Одлуке о кредитном задужењу општине
Станари.
2. Овај Закључак ступа на снагу дан након објаве у
„Службеном гласнику општине Станари“.
Број: 01-020-29/19
Датум: 23.04.2019. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                         Остоја Стевановић, с.р.
32.
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 Јавне установе Спортскотуристичке организације општине Станари за 2018. годину,
Скупштина општине Станари, на 20. редовној сједници,
одржаној 23.04.2019. године, доноси
ЗАКЉУЧАК

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 утрошку средстава невладиних
организација за 2018. годину, Скупштина општине Станари,
на 20. редовној сједници, одржаној 23.04.2019. године, доноси

1. Прихвата се Извјештај о раду Јавне установе
Спортско-туристичке организације општине Станари за 2018.
годину и исти постаје саставни дио овог Закључка.
2. Овај Закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Станари“.

ЗАКЉУЧАК

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                         Остоја Стевановић, с.р.
33.
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 Информације о стању безбједности на подручју
Полицијске станице Станари за период јануар-децембар
2018. године, Скупштина општине Станари, на 20. редовној
сједници, одржаној 23.04.2019. године, доноси

1. Прихвата се Извјештај о утрошку средстава
невладиних организација за 2018. годину и исти постаје
саставни дио овог Закључка.
2. Овај Закључак објавити у „Службеном гласнику
општине Станари“.
Број: 01-020-27/19
Датум: 23.04.2019. год.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                        Остоја Стевановић, с.р.
30.
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 начелника општине и
Општинске управе Станари за 2018. годину, Скупштина
општине Станари, на 20. редовној сједници, одржаној
23.04.2019. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Извјештај о раду начелника општине

Број: 01-020-30/19
Датум: 23.04.2019. год.

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Информација о стању безбједности
на подручју Полицијске станице Станари за период јануардецембар 2018. године и иста постаје саставни дио овог
Закључка.
2. Овај Закључак ће се објавити у „Службеном
гласнику општине Станари“.
Број: 01-020-31/19
Датум: 23.04.2019. год.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                       Остоја Стевановић, с.р.

30. април 2019. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СТАНАРИ - БР. 2
ЗАКЉУЧАК

34.

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 Правобранилаштва Републике
Српске-Сједиште замјеника у Добоју за период 01.0131.12.2018. године, Скупштина општине Станари, на 20.
редовној сједници, одржаној 23.04.2019. године, доноси:
ЗАКЉУЧАК
1.Прихвата се Извјештај о раду Пра-вобранилаштва
Републике Српске-Сједиште замјеника у Добоју за период
01.01-31.12.2018. године и исти постаје саставни дио овог
Закључка.
2.Овај Закључак ће се објавити у „Службеном
гласнику општине Станари“.
Број: 01-020-32/19
Датум: 23.04.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                          Остоја Стевановић, с.р.

1. Прихвата се Извјештај о раду Јавне установе
Центар за културу општине Станари за 2018. годину и исти
постаје саставни дио овог Закључка.
2. Овај Закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Станари“.
Број: 01-020-35/19
Датум: 23.04.2019. год.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                       Остоја Стевановић, с.р.
38.
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 и финансијског извјештаја
Општинске организације Црвеног крста Станари за 2018.
годину, Скупштина општине Станари, на 20. редовној
сједници, одржаној 23.04.2019. године, доноси
ЗАКЉУЧАК

35.

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 Јавног комуналног предузећа
„Екосфера“ д.о.о. Станари за 2018. годину, Скупштина
општине Станари, на 20. редовној сједници одржаној
23.04.2019. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Извјештај о раду Јавног комуналног
предузећа „Екосфера“ д.о.о. Станари за 2018. годину и исти
постаје саставни дио овог Закључка.
2. Овај Закључак ће бити објављен у „Службеном
гласнику општине Станари“.
Број: 01-020-33/19
Датум: 23.04.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                         Остоја Стевановић, с.р.
36.

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 (са финансијским извјештајем)
Јавне здравствене установе Дом здравља Станари за 2018.
годину, Скупштина општине Станари, на 20. редовној
сједници, одржаној 23.04.2019. године, доноси
ЗАКЉУЧАК

Страна: 11

1. Прихвата се Извјештај о раду и финансијски
извјештај Општинске организације Црвеног крста Станари за
2018. годину и исти постаје саставни дио овог Закључка.
2. Овај Закључак ће бити објављен у „Службеном
гласнику општине Станари“.
Број: 01-020-36/19
Датум: 23.04.2019. год.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                        Остоја Стевановић, с.р.

II АКТИ НАЧЕЛНИКА
39.
Број: 02-100-2/19
Дана: 04.03.2019. године
На основу члана 82, став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16) и члана 89. Статута oпштине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, бр. 5/17), а у
вези са чланом 10. и чланом 11. Посебног колективног
уговора за запослене у области локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 20/17),
нaчелник општине Станари, доноси

1. Прихвата се Извјештај о раду (са финансијским
извјештајем) Јавне здравствене установе Дом здравља
Станари за 2018. годину и исти постаје саставни дио овог
Закључка.

ОДЛУКУ
о накнади трошкова превоза код доласка на посао
и повратка с посла

2. Овај Закључак биће објављен у „Службеном
гласнику општине Станари“.

Члан 1.

Број: 01-020-34/19
Датум:23.04.2019. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                        Остоја Стевановић, с.р.
37.

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 Јавне установе Центар за
културу општине Станари за 2018. годину, Скупштина
општине Станари, на 20. редовној сједници, одржаној
23.04.2019. године, доноси

Овом Одлуком уређује се начин остварења
права запослених на накнаду трошкова превоза код
доласка на посао и повратка с посла.
Члан 2.
(1) Запосленим лицима сматрају се лица која
су у радном односу у Oпштинској управи општине
Станари, у складу са одредбама Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16) и Закона о раду („Службени гласник
Републике Српске“, број: 1/16) (у даљем тексту:
запослени).

Страна: 12
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(2) Права из ове Одлуке се не односе на лица
ангажована по уговору о дјелу и на лица са којима је
закључен уговор о преносу или коришћењу ауторских
и сличних права интелектуалне својине.
Члан 3.
(1) Запослени има право на накнаду трошкова
превоза код доласка на посао и повратка с посла (у
даљем тексту: накнада трошкова превоза), уколико је
мјесто становања запосленог удаљено од мјеста рада
преко 3 km, а највише до 50 km и уколико превоз није
организован.
(2) Запослени, чије је мјесто становања од
мјеста рада удаљено преко 50 km, остварује право на
накнаду трошкова превоза до износа који је утврђен за
запослене чије мјесто становања не прелази 50 km.
(3) Мјесто становања је адреса на којој је
запослени пријављен и која је наведена у пријави
пребивалишта издатој од стране Министарства
унутрашњих послова Републике Српске.
(4) Изузетно од става 1. овог члана, запослени
који има право на коришћење службеног возила, у
складу са посебним прописима, нема право на накнаду
трошкова превоза.
Члан 4 .

30. април 2019. године

40.

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 Црвеног крста
Станари
Члан 1.
Додјељују се средства Општинској организацији Црвеног крста у Станарима у износу од 5.000,00
KM, а на основу Захтјева број 04-2/1-415-44/19, од
15.03.2019. године.
Члан 2.
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.
Члан 3.

(1) Накнада трошкова превоза исплаћује се у
висини цијене карте у оба правца на групи линија у
градском/јавном превозу, које се односе на релацију од
мјеста рада до мјеста становања.

Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун ОО
Црвеног крста Станари број: 5675412700002570, код
Сбербанк а.д. Бања Лука.

Члан 5.

Члан 4.

(1) Запослени који има статус инвалида, а
који због врсте и степена тјелесног оштећења није у
могућности да користи градски превоз, има право на
накнаду трошкова превоза, без обзира на удаљеност
мјеста становања од мјеста рада.
(2) Инвалидност и тјелесно оштећење доказује
се рјешењем надлежног органа у складу са законом.

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

Члан 6.
(1) Обрачун накнаде трошкова превоза врши
Одјељење за финансије, на основу података о присуству
на раду.
(2) Накнада трошкова превоза исплаћује се у
текућем мјесецу за претходни мјесец, за оне дане када
је запослени радио.
(3) Исплата накнаде трошкова превоза врши се
на текући рачун запосленог.
(4) Накнада трошкова превоза се не исплаћује
за вријеме празника, боловања, годишњег одмора,
службеног пута, плаћеног одсуства, коришћењa
слободних дана и у свим другим случајевима одсуства
са рада.
(5) Злоупотреба коришћења права на
накнаду трошкова превоза са циљем њене исплате
без основа или исплате у вишем износу од права
које припада запосленом, сматра се материјалном
штетом и подлијеже обавези утврђивања материјалне
одговорности за ту штету, у складу са прописима.
Члан 7.

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: 04-2/1-415-44-1/19
Станари, 20.03.2019. године
Достављено:
- OOЦК Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                              Душан Панић
41.
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

(1) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
а примјењиваће се за обрачун накнаде трошкова
превоза почевши од 01. јануара 2019. године.
(2) Ова Одлука биће објављена у „Службеном
гласнику општине Станари“.

ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе КПД „Лазарица“
Станари

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                             Душан Панић

Додјељују се средства Српском културнопросвјетном друштву „Лазарица“ Станари у износу

Члан 1.

30. април 2019. године
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од 2.000,00 KM, а на основу Захтјева број 04-2/1-41542/19, од 14.03.2019. године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150-Одјељење за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој, економски
код 415 210-Текући грантови непрофитним субјектима
у земљи.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун
Српског културно-просвјетног друштва „Лазарица“
Станари број: 5553000021318625, код Нове банке а.д.
Бања Лука.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се КПД „Лазарица“ Станари да
оправда трошење додијељених средстава достављањем
ваљаних доказа (рачуна) на увид у Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
С обзиром на расположивост средстава, на
позицији „Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи“, одлучено је као у диспозитиву.
Број: 04-2/1-415-42-1/19
Станари, 18.03.2019. године
Достављено:
- КПД „Лазарица“ Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                             Душан Панић
42.
На основу члана 43, став (2) алинеја а) и б)
Закона о буџетском систему РС („Службени гласник
РС“, број: 121/12 и 52/14), члана 59. Закона о локалној
самоуправи РС („Службени гласник РС“, број: 97/16)
и члана 68. Статута општине Станари („Службени
гласник општине Станари“, број: 5/17), начелник
општине доноси
ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Организације
породица погинулих и заробљених бораца и
несталих цивила општине Станари
Члан 1.
Додјељују се средства Организацији породица
погинулих и заробљених бораца и несталих цивила
општине Станари у износу од 3.000,00 KM, а на основу
Захтјева број 04-2/1-415-40/19, од 11.03.2019. 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 Организације породица
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погинулих и заробљених бораца и несталих цивила
општине Станари
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун
Организације породица погинулих и заробљених
бораца и несталих цивила општине Станари број:
5553000019873810, код Нове банке а.д. Бања Лука.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује
се
Организација
породица
погинулих и заробљених бораца и несталих цивила
општине Станари да оправда трошење додијељених
средстава достављањем ваљаних доказа (рачуна) на
увид у Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за
финансије и буџет.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-415-40-1/19
Станари, 18.03.2019. године
Достављено:
- Именованом,
- Одјељење за привреду и финансије
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                           Душан Панић
43.

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 „Анђео“
Станари
Члан 1.
Додјељују средства Удружењу за помоћ дјеци
и омладини са потешкоћама у развоју „Анђео“ Станари
у износу од 4.000,00 KM, а на основу Захтјева број 042/1-415-35/19, од 04.03.2019. године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150-Одјељење за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој, економски код
415 210-Грантови непрофитним субјектима у земљи
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун
Удружења за помоћ дјеци и омладини са потешкоћама у
развоју „Анђео“ Станари број: 5553000036020139, код
Нове банке а.д. Бања Лука.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СТАНАРИ - БР. 2

Страна: 14

Члан 5.
Обавезује се Удружење за помоћ дјеци и
омладини са потешкоћама у развоју „Анђео“ 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.

- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                        Душан Панић
45.

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 Општинске борачке
организације Станари

Број: 04-2/1-415-35-1/19
Станари, 07.03.2019. године
Достављено:
- Удружење „Анђео“,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић
44.

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 Општинске борачке
организације Станари
Члан 1.
Додјељују се средства Општинској борачкој
организацији Станари у износу од 3.000,00 KM, а на основу
Захтјева број 04-2/1-415-38/19, од 07.03.2019. године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке јединице
0138150-Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и
локални економски развој, економски код 415 210-Општинска
борачка организација.

Члан 1.
Додјељују се средства Општинској борачкој
организацији Станари у износу од 4.000,00 KM, а на основу
Захтјева број 04-2/1-415-25/19, од 21.02.2019. године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке јединице
0138150 Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и
локални економски развој, економски код 415 210-Општинска
борачка организација.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун
Општинске
борачке
организације
Станари
број:
5553000021587703, код Нове банке а.д. Бања Лука.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Општинска борачка организација
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.

Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун
Општинске
борачке
организације
Станари
број:
5553000021587703, код Нове банке а.д. Бања Лука.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Општинска борачка организација
Станари да оправда трошење додијељених средстава
достављањем ваљаних доказа (рачуна) на увид у Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
С обзиром на расположивост средстава, на позицији
„Финансирање Општинске борачке организације Станари“,
одлучено је као у диспозитиву.
Број: 04-2/1-415-38-1/19
Станари, 18.03.2019. године
Достављено:
- Именованом,

30. април 2019. године

Образложење
С обзиром на расположивост средстава, на позицији
„Финансирање Општинске борачке организације Станари“,
одлучено је као у диспозитиву.
Број: 04-2/1-415-25-1/19
Станари, 21.02.2019. године
Достављено:
- Именованом,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                      Душан Панић
46.

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 УГ Ветерани Републике
Српске ОО Станари
Члан 1.
Додјељују се средства Ветеранима Републике
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30. април 2019. године

Српске у износу од 2.500,00 KM, а на основу Захтјева број
04-2/1-415-18/19, од 04.02.2019. године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150-Одјељење за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој, економски код 415
210-Финансирање невладиних организација
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун Ветерана
Републике Српске ОО Станари број: 5553000031592574, код
Нове банке а.д. Бања Лука.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезују се Ветерани Републике Српске ОО
Станари да оправдају 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: 04-2/1-415-18-1/19
Станари, 07.03.2019. године
Достављено:
- Ветерани РС ,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                             Душан Панић
47.

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 Плесног клуба „Мажорет“
Станари
Члан 1.
Додјељују се средства Плесном клубу „Мажорет“
Станари за одлазак на међународно такмичење у Сремску
Митровицу и Ниш у износу од 1.000,00 KM, а на основу
Захтјева број 04-2/1-415-17/19, од 04.02.2019. 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 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун Плесног
клуба „Мажорет“ Станари број: 562-005-81457092-07, код
НЛБ Развојне банке.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење за
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привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Плесни клуб „Мажорет“ Станари
да оправда трошење додијељених средстава достављањем
ваљаних доказа (рачуна) на увид у Одјељење запривреду и
финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-415-17-1/19
Станари, 20.02.2019. године
Достављено:
- Плесни клуб „Мажорет“ Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                       Душан Панић
48.

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 пољо-привредних
произвођача „Пољопривредник“ у Станарима у износу од
1.500,00 KM, а на основу Захтјева број 04-2/1-415-33/19, од
04.03.2019. 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 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун
Удружења пољопривредних произвођача „Пољопривредник“
у Станарима број: 5553000023048232, код Нове банке а.д.
Бања Лука.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује
се
Удружење
пољопривредних
произвођача „Пољопривредник“ у Станарима да оправда
трошење додијељених средстава достављањем ваљаних
доказа (рачуна) на увид у Одјељење за привреду и финансије,
Одсјек за финансије и буџет.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-415-33-1/19
Станари, 07.03.2019. године
Достављено:
- УПП „Пољопривредник“ Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                       Душан Панић
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49.

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 Taekwondo
клуба „Рудар“ Станари
Члан 1.
Додјељују се буџетска средства Taekwondo клубу
„Рудар“ Станари у износу од 1.000,00 КМ, а на основу
Захтјева број 04-2/1-415-21/19, од 14.02.2019. 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 Taekwon
do клуба „Рудар“ Станари број: 562-005-81311020-74, 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 Тaekwondo клуб „Рудар“ Станари
да оправда трошење додијељених средстава достављањем
ваљаних доказа (рачуна) на увид у Одјељење за привреду и
финансије, Одсјек за финансије и буџет.

Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун Спортског
друштва „РУДАР“ Станари број: 5553000008479608, код
Нове банке а.д. Бања Лука.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Спортско друштво „РУДАР“ Станари
да оправда трошење додијељених средстава достављањем
ваљаних доказа (рачуна) на увид у Одјељење за привреду и
финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-415-8-1/19
Станари, 20.02.2019. године
Достављено:
- СД „РУДАР“ Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                       Душан Панић
51.
На основу члана 43, став (2) алинеја а) и б) Закона
о буџетском систему РС („Службени гласник РС“, број:
121/12 и 52/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи РС
(„Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 68. Статута
општине Станари („Службени гласник општине Станари“,
број: 5/17), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о додјели буџетских средстава за потребе Спортског
друштва „РУДАР“ Станари

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-415-21-1/19
Датум: 18.03.2019.година
Достављено:
- Taekwondo клуб „Рудар“ Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                        Душан Панић
50.

На основу члана 43, став (2) алинеја а) и б) Закона
о буџетском систему РС („Службени гласник РС“, број:
121/12 и 52/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи РС
(„Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 68. Статута
општине Станари („Службени гласник општине Станари“,
број: 5/17), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о додјели буџетских средстава за потребе Спортског
друштва „РУДАР“ Станари
Члан 1.
Додјељују се буџетска средства Спортском друштву
„РУДАР“ Станари у износу од 2.000,00 КМ, а на основу
Захтјева број 04-2/1-415-8/19, од 15.01.2019. 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.

30. април 2019. године

Члан 1.
Додјељују се буџетска средства Спортском друштву
„РУДАР“ Станари у износу од 3.000,00 КМ, а на основу
Захтјева број 04-2/1-415-41/19, од 11.03.2019. 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 Спортског
друштва „РУДАР“ Станари број: 5553000008479608, код
Нове банке а.д. Бања Лука.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Спортско друштво „РУДАР“ Станари
да оправда трошење додијељених средстава достављањем
ваљаних доказа (рачуна) на увид у Одјељење за привреду и
финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-415-41-1/19
Станари, 15.03.2019. године
Достављено:
- СД „РУДАР“ Станари,

30. април 2019. године
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- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                       Душан Панић
52.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
РС („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 68. Статута
општине Станари („Службени гласник општине Станари“,
број: 5/17), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о додјели буџетских средстава за потребе Kaрате клуба
„СЛОГА-ХЕМОФАРМ“ Добој, Секција Станари
Члан 1.
Додјељују се буџетска средства Kaрате клубу
„СЛОГА“, Секција Станари, за трошкове такмичења, у
износу од 1.000,00 КМ, а на основу Захтјева број 04-2/1-41539/19, од 07.03.2019. године.

210-Финансирање невладиних организација.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун
Спортско-риболовног друштва „Шкобаљ“ Станари број:
5553000032227051, код Нове банке а.д. Бања Лука.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Спортско-риболовно друштво
„Шкобаљ“ Станари да оправда трошење додијељених
средстава достављањем ваљаних доказа (рачуна) на увид у
Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за финансије и
буџет.
Члан 6.

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.
Број: 04-2/1-415-39-1/19
Датум: 18.03.2019.година
Достављено:
- КК „Слога“ Добој, Секција Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                       Душан Панић
53.
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 Спортско-риболовног
друштва „Шкобаљ“ Станари
Члан 1.
Додјељују се средства Спортско-риболовном
друштву „Шkобаљ“ Станари у износу од 1.500,00 KM, а на
основу Захтјева број 04-2/1-415-30/19, од 01.03.2019. године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150-Одјељење за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој, економски код 415

Страна: 17

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
С обзиром на расположивост средстава, на позицији
„Финансирање невладиних организација“, одлучено је као у
диспозитиву.
Број: 04-2/1-415-30-1/19
Станари, 07.03.2019. године
Достављено:
- СРД „Шкобаљ“ Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                       Душан Панић
54.
На основу члана 43, став (2) алинеја а) и б) Закона
о буџетском систему РС („Службени гласник РС“, број:
121/12 и 52/14), члана 59. Закона о локалној самоуправи РС
(„Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 68. Статута
општине Станари („Службени гласник општине Станари“,
број: 5/17), начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе КУД-а „Церовица“
Церовица
Члан 1.
Додјељују се средства Културно-умјетничком
друштву „Церовица“ Церовица у износу од 1.500,00 KM, а на
основу Захтјева број 04-2/1-415-31/19, од 01.03.2019. године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке јединице
0138150-Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и
локални економски развој, економски код 415 210-Текући
грантови непрофитним субјектима у земљи.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун
КУД-а „Церовица“ Церовица број: 3383902265979241, код
Уникредит банке а.д. Мостар.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
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Члан 5.
Обавезује се КУД „Церовица“ Церовица да оправда
трошење додијељених средстава достављањем ваљаних
доказа (рачуна) на увид у Одјељење за привреду и финансије,
Одсјек за финансије и буџет.

30. април 2019. године

1.Члановима Комисије х 5
2.а/а

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                      Душан Панић

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
С обзиром на расположивост средстава, на позицији
„Текући грантови непрофитним субјектима у земљи“,
одлучено је као у диспозитиву.
Број: 04-2/1-415-31-1/19
Станари, 07.03.2019. године
Достављено:
- КУД „Церовица“ Церовица,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                      Душан Панић

55.

56.
На основу члана 3, став 1. Закона о заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број: 90/17), чланова 59. и 82. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 68. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/17), начелник
општине Станари доноси
НАРЕДБУ
о спровођењу прољећне фазе систематске дератизације
на подручју општине Станари у 2019. години
Члан 1.
У циљу спречавања појаве ширења заразних
болести људи и домаћих животиња које преносе глодари
уводи се обавезна систематска дератизација на подручју
општине Станари.
Члан 2.

Број: 02-102-15/19
Дана: 22.02.2019. године

Општа систематска дератизација ће се спровести у
периоду од 01.03. до 15.03.2019. године.

На основу члана 79. Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана
68. Статута општине Станари („Службени гласник општине
Станари“ број: 5/17), начелник општине Станари доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Конкурсне комисије за спровођење
поступка за пријем службеника и намјештеника у
Општинску управу општине Станари
I
Именује се Комисија за пријем службеника и
намјештеника у Општинској управи општине Станари (у
даљем тексту: Комисија) у сљедећем саставу:
1. Данијела Гаврић, предсједник-локална самоуправа,
2. Дијана Смиљанић-Ђекић, члан-локална самоуправа,
3. Борис Миличић, члан-локална самоуправа,
4. Елчић Драгомир, члан са Листе стручњака коју је утврдила
СО-е,
5. Александар Ристић, члан са Листе стручњака коју је
утврдила СО-е.
II
Задатак Комисије је да за радна мјеста објављена у
Јавном конкурсу број: 02-102-13/19, од 19.02.2019. и 02-10214/19, од 19.02.2019. године, изврши:
- Контролу испуњавања услова тражених у Јавном
конкурсу,
- Обави интервју са кандидатима и
- Утврди редослијед кандидата у складу са бодовним
системом.
Комисија ће утврђени редослијед кандидата,
односно листу за избор, доставити начелнику општине на
даље поступање.
III
Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Станари“.
Доставити:

Члан 3.
Обавезну систематску дератизацију спровешће
извођач дератизације с којим начелник општине потпише
уговор о пружању услуга, по препоруци Комисије за набавке,
а по претходно прибављеним понудама за најповољнијег
извођача.
Члан 4.
Извођач дератизације дужан је на вријеме
обавијестити грађане и остале субјекте обвезнике ове мјере
о времену и начину спровођења дератизације и издати
упутства о општим и посебним мјерама опреза и сигурности
за заштиту грађана и радника извођача дератизације, као и
домаћих животиња. Упутства требају садржавати, такође,
одредбе о оспособљавању терена за обављање дератизације,
а нарочито отклањање смећа и осталог отпада.
Члан 5.
Прољећна систематска дератизација обухвати-ће:
1. зграде локалне управе, јавне и спортске објекте
којима газдује општина Станари (зграде Општинске управе,
ватрогасци, стадион, зграда Рудничког ресторана),
2. предшколске, школске и вјерске установе,
3. јавне зелене површине, гробља, канали-зационе
шахтове и дивље депоније на сеоском подручју,
4. социјалне и здравствене установе,
5. обале ријека,
6. заједничке просторије стамбених зграда
колективног становања,
7. трговинске, угоститељске и занатске радње,
производне погоне, складишта хране и пољопривредних
производа, млинове, клаонице и друге пословне објекте.
Члан 6.
Трошкови извођења систематске дератизације из
претходног члана Наредбе, став 1, тачке 1, 2, 3, 4 и 5. падају
на терет издвојених средстава у буџету општине Станари.
Трошкови дератизације заједничких просторија стамбених
зграда падају на терет заједнице која управља зградом
(Заједница етажних власника).
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Трошкови дератизације објекта из члана 5, тачке 7.
Наредбе падају на терет власника, односно корисника
објекта, субјекта који управљају и одржавају исте, а који су
обавезни спровести дератизацију у периоду наведеном у
члану 2. Наредбе са неком од референтних установа које су
овлаштене за обављање послова ДДД, са којом ће се прије
почетка извођења дератизације склопити уговор о пружању
услуга.

Страна: 19

законским прописима изричито дозвољено да раде.
Члан 4.
У дане републичког празника угоститељски објекти
могу да раде у складу са радним временом прописаним
Одлуком о одређивању радног времена угоститељских
објеката на подручју општине Станари.

Члан 7.

Члан 5.

Надзор над спровођењем дератизације обављаће
комунална полиција општине Станари. Комунална полиција
има задатак да прати свакодневно ток извођења дератизације
и да забрани даље извођење исте, ако се извођач не придржава
одредаба уговора.

У случају поступања супротно одредбама ове
Наредбе примјењиваће се одредбе о надзору, прописаним
прекршајима и санкцијама за учињени прекршај из Закона о
празницима, Одлуке о одређивању радног времена правним
лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску
и услужну дјелатност на подручју општине Станари и Одлуке
о одређивању радног времена угоститељских објеката на
подручју општине Станари.

Члан 8.
Ова Наредба ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“.
Број: 02-365-1/19
Датум: 25.02.2019. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                      Душан Панић
57.
На основу члана 5, став (3) Закона о празницима
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 43/07), Одлуке о одређивању радног времена
угоститељских објеката на подручју општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 3/15), члана
7. Одлуке о одређивању радног времена правним лицима
и предузетницима који обављају трговинску, занатску
и услужну дјелатност на подручју општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 4/15) и члана
68. Статута општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број: 5/17), начелник општине Станари донио је
НАРЕДБУ
о одређивању предузећа, установа и других организација
који су дужни да раде
у дане празника Републике Српске и утврђивању дужине
радног времена за субјекте који могу да раде у дане
републичких празника
Члан 1.
У дане републичких празника: Међународни
празник рада-01. и 02. мај 2019. године и Дан побједе над
фашизмом-09. мај 2019. године, ради задовољења неопходних
потреба грађана, дужни су да раде:
1. Предузећа која обављају комуналне дјелатности,
2. Професионална ватрогасна јединица, у времену
од 0,00 до 24,00 часа, односно организовање дежурстава и
приправности, зависно од процјене опасности,
3. Јавни превоз путника - аутобуске станице, у
складу са редовима вожње.
Члан 2.
На дан Међународног празника рада-1. маја 2019.
године, привредни и други субјекти не раде, осим привредних
и других субјеката којима је законским или другим прописима
изричито дозвољено да раде.
Члан 3.
На други дан републичког празника-2. маја 2019.
године и на Дан побједе над фашизмом-09. маја 2019. године
могу да раде:
- сви привредни и други субјекти на подручју
општине, у времену од 7,00 до 15,00 часова,
- правна лица и предузетници који обављају
пекарску дјелатност у времену од 0,00 до 24,00 часа,
- привредни и други субјекти којима је другим

Члан 6.
Ова Наредба ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“,
званичној интернет страници општине Станари и на огласној
табли Општинске управе Станари.
Број: 02-103-73/19
Датум: 22.04.2019. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                      Душан Панић
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Садржај:
21. О Д Л У К А о усвајању Регулационог плана Пословне зоне „Термоелектрана“ у Драгаловцима
22. О Д Л У К А о измјени Одлуке о мртвозорству на подручју општине Станари
23. О Д Л У К А о висини боравишне таксе на подручју општине Станари
24. О Д Л У К А о измјени и допуни Одлуке о општинским административним таксама
25. О Д Л У К А о успостави сарадње са општином Топола
26. П Р О Г Р А М заједничке комуналне потрошње за 2019. годину
27. П Р О Г Р А М подстицаја пољопривредне производње за 2019. годину
28. З А К Љ У Ч А К
29. З А К Љ У Ч А К
30. З А К Љ У Ч А К
31. З А К Љ У Ч А К
32. З А К Љ У Ч А К
33. З А К Љ У Ч А К
34. З А К Љ У Ч А К
35. З А К Љ У Ч А К
36. З А К Љ У Ч А К
37. З А К Љ У Ч А К
38. З А К Љ У Ч А К
39. О Д Л У К А о накнади трошкова превоза код доласка на посао и повратка с посла
40. О Д Л У К А о додјели средстава за потребе Црвеног крста Станари
41. О Д Л У К А о додјели средстава за потребе КПД „Лазарица“ Станари
42. О Д Л У К А о додјели средстава за потребе Организације породица погинулих и заробљених бораца и
несталих цивила општине Станари
43. О Д Л У К А о додјели средстава за потребе Удружења „Анђео“ Станари
44. О Д Л У К А о додјели средстава за потребе Општинске борачке организације Станари
45. О Д Л У К А о додјели средстава за потребе Општинске борачке организације Станари
46. О Д Л У К А о додјели средстава за потребе УГ Ветерани Републике Српске ОО Станари
47. О Д Л У К А о додјели средстава за потребе Плесног клуба „Мажорет“ Станари
48. О Д Л У К А о додјели средстава за потребе Удружења пољопривредних произвођача „Пољопривредник“
Станари
49. О Д Л У К А о додјели буџетских средстава за потребе Taekwondo клуба „Рудар“ Станари
50. О Д Л У К А о додјели буџетских средстава за потребе Спортског друштва „РУДАР“ Станари
51. О Д Л У К А додјели буџетских средстава за потребе Спортског друштва „РУДАР“ Станари
52. О Д Л У К А о додјели буџетских средстава за потребе Kaрате клуба „СЛОГА-ХЕМОФАРМ“ Добој,
Секција Станари
53. О Д Л У К А о додјели средстава за потребе Спортско-риболовног друштва „Шкобаљ“ Станари
54. О Д Л У К А о додјели средстава за потребе КУД-а „Церовица“ Церовица
55. РЈЕШЕЊЕ о именовању Конкурсне комисије за спровођење поступка за пријем службеника и намјештеника
у Општинску управу општине Станари
56. Н А Р Е Д Б А о спровођењу прољећне фазе систематске дератизације на подручју општине Станари у
2019. години
57. Н А Р Е Д Б А о одређивању предузећа, установа и других организација који су дужни да раде
у дане празника Републике Српске и утврђивању дужине радног времена за субјекте који могу да раде у дане
републичких празника
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