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58.

ГОДИНА: V

ЈЕЗИК
СРПСКОГ НАРОДА

СТАНАРИ
05. ЈУН 2019.
ГОДИНЕ

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На основу члана 50. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и
15/16), члана 62., 63. и 66. Закона о задужењу, дугу и
гаранцијама Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 71/12, 52/14 и 117/17), члана
39. став 2. тачка 25. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16
и 36/19), члана 37. став. 2 Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/17) и
члана 152. Пословника о раду Скупштине општине
Станари, („Службени гласник општине Станари“, број:
6/17) Скупштина општине Станари, на 21. редовној
сједници одржаној дана 31.05.2019. године, донијела је:

пословног објекта ‘’Викторија’’ до старе цркве са
комплетном инфраструктуром (јавна расвјета, водовод,
канализација, оборинске воде, оптичке инсталације),
- 350.000,00 КМ – изградња канализационе
мреже од стамбено-пословног објекта ‘’Викторија’’ до
моста у насељу Станари,
- 900.000,00 КМ – асфалтирање и модернизација
локалне путне инфраструктуре за подручије цијеле
општине Станари,
- 900.000,00 КМ – наставка изградње Пословне
зоне ‘’Термоелектрана’’ Станари,
- 1.000.000,00 КМ – учешће у изградњи
Регионалног пута Р474 (дионица кроз општину
Станари).
Члан 3.

ОДЛУКУ
о кредитном задужењу општине Станари

Кредитна средства реализоваће се по сљедећим
условима :

Члан 1.

- Рок отплате: 10 година,
- Грејс период: 1 година,
- Каматна стопа, трошкови реализације кредита
и остали услови везани за кредитирање, одредиће
се према условима понуђача у складу са процедуром
реализовања јавних набавки на тендеру,
- Максимална каматна стопа: 4%,
Максимално
кредитно
оптерећење
12.361.073,00 КМ (9.850.000,00 КМ + 2.610.973,00
КМ),
- Интеркаларне камате за 2019. и 2020. годину
до 393.999,96 КМ,
- Рок доспијећа прве отплате: по истеку грејс
периода од најмање једне године, а свака наредна рата
доспијева мјесечно, према амортизационом плану,
- Обезбјеђење отплате: мјенице Општине.

Прихвата се дугорочно кредитно задужење
општине Станари у износу од 9.850.000,00 КМ (деве
тмилионаосамстотинапедесетхиљада КМ и 00/100),
ради изградње водовода за подручије општине Станари
(базени и фабрика за прераду воде), изградње улице
од стамбено-пословног објекта ‘’Викторија’’ до старе
цркве, изградње канализационе мреже од стамбенопословног објекта ‘’Викотрија’’ до моста у насељу
Станари, асфалтирање и модернизација локалне путне
инфраструктуре за подручије цијеле општине Станари,
изградња Пословне зоне ‘’Термоелектрана’’ Станари и
учешће у изградњи Регионалног пута Р474 (дионица
кроз општину Станари).
Члан 2.
Кредитна средства из члана 1. ове Одлуке
искористиће се за финансирање:
- 6.200.000,00 KM – изградња водовода за
подручије општине Станари односно изградња базена
за питку воду и фабрике за прераду воде као дијела
цијелокупног водоводног система,
- 500.000,00 KM – изградња улице од стамбено-

Члан 4.
Укупно кредитно задужење у 2019. години по
новом дугу износи 197.000,00 КМ, што чини 1,79%
изворних прихода остварених у 2018.години (изворни
приходи у 2018. години износили су 10.999.410,00 КМ).
Укупно кредитно задужење у 2020.години по новом
дугу износиће 795.348,00 КМ, што чини 7,23%
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изворних прихода остварених у 2018. години (изворни
приходи у 2018. години износили су 10.999.410,00 КМ).
Укупно кредитно задужење у 2021.години по новом
дугу износиће 1.112.697,00 КМ, што чини 10,11%
изворних прихода остварених у 2018. години (изворни
приходи у 2018. години износили су 10.999.410,00 КМ).
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужује се
начелник општине Станари и Одјељење за привреду и
финансије Општинске управе општине Станари.
Скупштина општине Станари ће именовати комисију
за праћење реализације средстава добијених из
кредитног задужења од тренутка расписивања тендера
за реализацију планираних пројеката па до утрошка
кредитних средстава.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“, а примјењиваће се по добијању сагласности
од Министарства финансија Републике Српске.
Број:01-020-42/19
Датум:31.05.2019.год.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                Остоја Стевановић с.р.
59.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16 и
36/19), чланова 12, 13 и 14. став 1. Правилника о
мјерама заштите, начину одређивања, одржавања и
обиљежавања зона санитарне заштите („Службени
гласник Републике Српске“,број 76/16) и члана 37.
Статута Општине Станару („Службени гласник
општине Станари“,број: 5/17), Скупштина општине
Станари, на 21. редовној сједници одржаној дана 31.05.
2019. године, доноси
ОДЛУКУ
о усвајању Програму санитарне заштите
изворишта подземне воде општине Станари
I
Скупштина општине Станари усваја Програм
санитарне заштите изворишта подземне воде општине
Станари сачињен од стране „ ИПИН“ д.о.о. Институт
за примјењену геологију и водоинжињеринг Бијељина
у марту 2019.
II
Изворишта подземне питке воде општине
Станари налазe се на простору општине Станари и
састојe се од 4 бунара:

05. јун 2019. године

БОС-1, БОС-2, БОС-3 и БОС-4.
Зона непосредне заштите јесте омеђена
и ограђена земљишна површина, са постављеним
бунаром из којег се експлоатише вода. Како постоје
4 независна бунара, на простору општине Станари
формирају се 4 зоне непосредне заштите.
Зони непосредне заштите бунара БОС-1
припада дио парцеле означене следећим бројем к.ч:
1170/1 к.о. Остружња Горња. Координате преломних
тачака зоне непосредне заштите су:
X
4 956 208,84
4 956 188,84
4 956 188,84
4 956 208,84

Y
6 492 459,57
6 492 459,57
6 492 439 ,57
6 492 439,57

Зони непосредне заштите бунара БОС-2
припада дио парцеле означене следећим бројем к.ч:
1171 к.о. Остружња Горња. Координате преломних
тачака зоне непосредне заштите су:
X
4 956 083,16
4 956 083,16
4 956 063,16
4 956 063,16

Y
6 492 904,96
6 492 924,96
6 492 924,96
6 492 904,96

Зони непосредне заштите бунара БОС-3
припада дио парцеле означене следећим бројем к.ч:
1170/1 к.о. Остружња Горња. Координате преломних
тачака зоне непосредне заштите су:
X
4 956 173,97
4 956 173,97
4 956 153,97
4 956 153,97

Y
6 491 811,08
6 491 831,08
6 491 831,08
6 491 811,08

Зони непосредне заштите бунара БОС-4
припада дио парцеле означене следећим бројем к.ч:
492/2 к.о. Остружња Доња. Координате преломних
тачака зоне непосредне заштите су:

X
4 956 794,34
4 956 799,96
4 956 780,78
4 956 775,15

Y
6 488 397,34
6 488 416,53
6 488 422,16
6 488 402,97
III

Саставни дио Програма и ове Одлуке је и
Елаборат о класификацији, категоризацији, прорачуну
резерви и квалитету подземне воде налазишта општине

05. јун 2019. године
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Станари са стањем 31.12.2018. године сачињен од
стране „ ИПИН“ д.о.о. Институт за примјењену
геологију и водоинжињеринг Бијељина у марту 2019.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику општине
Станари».
Број:01-020-43/19                                                 
Датум:31.05.2019.год.     
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                Остоја Стевановић с.р.
60.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 97/16 и 36/19) и члана 37. Статута Општине
Станару („Службени гласник општине Станари“, број:
5/17), Скупштина Општине Станари, на 21. редовној
сједници, одржаној дана 31.05.2019.године, доноси
ОДЛУКУ
о цијени закупа пословних објеката у Пословној
зони „Термоелектрана“ Драгаловци у власништву
општине Станари
I
Овом Одлуком утврђује се почетна цијена закупа
пословних хала у Пословној зони „Термоелектрана“
у Драгаловцима у власништву општине Станари, као
и услове под којима се закупопримцу може умањити
закупнина.
II
Минимална почетна јединична цијена закупа
пословних хала, без ПДВ-а износи:
- Производни простор 1,95 КМ/м2,
- Канцеларијски простор 2,35 КМ/м2,
- Складишни простор 1,35 КМ/м2.
Понуђена јединична цијена закупа не може
бити испод минималне почетне јединичне цијене
закупа.
Почетна закупнина се утврђује као производ
корисне површине пословног простора и понуђене
јединичне цијене закупнине, зависно од намјене
простора и утвђује се на мјесечном нивоу.
III
Цијена закупнине се може умањити према
броју запослених радника који су узети са евиденције
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Завода за запошљавање РС Биро Станари, како слиједи:
- За укупно запослених до 20 радника на
1000м2 корисне површине објекта, закупнина се
умањује у износу за 20%,
- За укупно запослених 20 до 40 радника
на 1000м2 корисне површине објекта, закупнина се
умањује за 30%,
- За укупно запослених 40 до 60 радника
на 1000м2 корисне површине објекта, закупнина се
умањује за 60%,
- За укупно запослених 60 и више радника
на 1000м2 корисне површине објекта, закупнина се
умањује за 70%.
IV
Закупнина за првих 6 мјесеци се плаћа у пуном
износу, а по достављању доказа о броју запослених
радника, дио закупнине који се субвенцира се враћа
закупцу.
За наредних 6 мјесеци закупнина се обрачуна
према броју запослених радника у претходних 6
мјесеци, а по достављању доказа о броју запослених
радника и тако за наредних 6 мјесеци за сво вријеме
трајања закупа.
При обрачуну субвенције закупнине узима се
број радника за сваки мјесец појединачно.
Субвенцију обрачунава Одјељење за привреду
и финансије на основу поднесеног захтјева и доказа о
броју запослених радника.
Уколико закупац запосли раднике који су
пријављени на евиденцији Завода за запошљавање РС
Биро Станари, у складу са Правилником о субвенцијама
за запошљавање општине Станари и оствари субвенције
у складу са наведеним Правилником, не може по
истом раднику оставрити и субвенцију из члана III ове
Одлуке.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број:01-020-44/19
Датум:31.05.2019.год.
              ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                Остоја Стевановић с.р.

61.
На основу члана 39. став 2. тачка 34. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), чланова 3. и 12. Закона о
систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 22. став
2. Закона о библиотечко-информационој дјелатноти
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 44/16 и
62/18) и члана 16. тачка 3. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/17),
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05. јун 2019. године

Скупштина општине Станари, на 21. редовној сједници,
одржаној дана 31.05.2019.године, доноси:

грађу и пружа приступ корисницима до свих врста
информација.

ОДЛУКУ
о оснивању Јавне установе „Народна библиотека“

Члан 6.

Члан 1.
Скупштина општине Станари (у даљем тексту:
Оснивач), оснива Јавну установу “Народна библиотека“
Станари, (у даљем тексту: Установа), у складу са
Законом о локалној самоуправи, Законом о систему
јавних служби, Законом о библиотечко-информационој
дјелатности и Уредбом о класификацији дјелатности
Републике Српске.
Јавна установа „Народна библиотека“ Станари,
има својство правног лица, које стиче уписом у судски
регистар.
II – НАЗИВ ОСНИВАЧА
Члан 2.
Оснивач
4403845960005.

је

Општина

Станари,

ЈИБ:

III – НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ УСТАНОВЕ
Члан 3.
Назив установе: Јавна установа „Народна
библиотека“ Станари.
Скраћени назив Установе: ЈУ „Народна
библиотека“ Станари.
Сједиште Установе је у општини Станари,
Станари бб.
IV – ДЈЕЛАТНОСТ
Члан 4.
Установа обавља дјелатности у циљу
задовољавања потреба грађана и организација, у
области културе, умјетности, филма и другим областима
друштеног живота, на подручју општине Станари.
Члан 5.
Дјелатност Установе је од општег интереса за
општину Станари.
Установа под једнаким условима обезбјеђује
свим грађанима оставрење људских права у домену
слободе изражавања, стваралаштва, интелектуалних
и других грађанских слобода, као и остваривање
комуникације са другим грађанима и интелектуалним
добрима у земљи и иностранству.
Установа је у средишту развоја информационог
друштва и значајна је за информисаност грађања, за
њихово усавршавање и индивидуални развој.
Основна дјелатност Установе је да прикупља, обрађује,
истражује, чува и даје на кориштење библиотечку

Дјелатности Установе су:
58.11 Издавање књига, периодичних публикација и
остале издавачке дјелатности,
58.13 Издавање новина,
58.14 Издавање часописа и периодичних публикација,
91.01. Дјелатност библиотека и архива.
Овај разред укључује:
• документационе и информационе дјелатности
библиотека свих врста, читаоница, слушаоница и
просторија за гледање и јавних архива, које пружају
услуге јавности или специјалним корисницима као што
су студенти, научници, персонал, чланови итд., као и
ред државног архива:
- организација збирки, специјализованих или
неспецијализованих,
- израда каталога (каталогизација збирки)
- позајмљивање и чување књига, географаских карата,
часописа, филмова, плоча,
трака, умјетничких дјела итд.,
- проналажање материјала према захтјевима корисника
итд.,
• дјелатност фототека и филмотека.
Члан 7.
Установа ће, без уписа у судски регистар,
обављати у мањем обиму и друге дјелатности, које
служе дјелатностима уписаним у судски регистар које
се уобичајено обављају уз те дјелатности, у мањем
обиму, а у циљу остваривања функције за коју је
основана.
V – ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА ОСНИВАЊЕ И
НАЧИН ОБЕЗБЈЕЂЕЊА СРЕДСТАВА
Члан 8.
Износ средстава за оснивање и почетак рада
Установе је 100,00 КМ (словима: стотинуконвертибилних
марака), а које Оснивач уплаћује у цјелости.
Члан 9.
Средстава за рад Установе обезбјеђују се из:
- буџета Републике Српске и буџета Општине
Из буџета Републике Српске обезбјеђују се средства:
- бруто плате запослених и друга примања на основу
радног односа, утврђена законским прописима којим
се дефинишу плате запослених у области образовања
и културе, општим и појединачним колективним
уговорима.
У буџету Општине обезбјеђују се средства
за материјалне и режијске трошкове, текуће и
инвестиционо одржавање Установе.
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Установа може да остварује средства за рад и из
сопствених прихода, донација, поклона, из других
извора, у складу са законом.
VI – ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА У ПОГЛЕДУ
ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ, ЗБОГ КОЈЕ ЈЕ
УСТАНОВА ОСНОВАНА
Члан 10.
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Члан 17.
Директор руководи, представља и заступа
Установу и одговоран је за законитост њеног рада.
Члан 18.
Услови за именовање директора и његово
разрјешење, утврђују се Статутом Установе, а у сладу
са законом.

Оснивач:

Члан 19.

- обезбјеђује средства за почетак рада Установе и
прописане услове за почетак рада установе,
- даје сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план Установе,
- разматра и усваја годишњи извјештај о пословању и
годишњи обрачун Установе.
Начелник општине даје сагласност на Статут и на
акт о организацији и систематизацији радних мјеста
Установе.

Управни одбор именује и разрјешава надлежно
Министартсво.
Управни одбор именује се на период
четири године, послије спроведеног поступка јавне
конкуренције, прописане законом.
Управни одбор има три члана.
Члан Управног одбора не може бити лице
запослено у ЈУ “Народна библиотека“ општине
Станари.

VII – МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ И ОСНИВАЧА

Члан 20.

Члан 11.
У правном промету са трећим лицем, Установа
иступа, у своје име и за свој рачун, самостално и без
ограничења.
Члан 12.
За обавезе створене у правном промету са
трећим лицима, Установа одговара својом цјелокупном
имовином.
Члан 13.
Оснивач не одговара за обавезе Установе, а
сноси ризик за пословање, до висине оснивачког улога.
Члан 14.
Установа има права, обавезе и одговорност
према Оснивачу, прописане овом Одлуком и законом.
VIII – ОРГАНИ УПРАВЉАЊА
Члан 15.
Органи Установе су директор и управни одбор.
Члан 16.
Директора именује и разрјешава надлежно
Министарство, на период четири године, уз претходно
спроведен поступак јавне конкуренције, а по процедури
утврђеној Статутом Установе.

Услови за избор и именовање Управног одбора
и његово разрјешење утврђују се Статутом ЈУ “Народна
библиотека“ општине Станари.
Члан 21.
Управни одбор:
- доноси Статут библиотеке уз сагласност надлежног
Министартсва,
- одлучује о пословању библиотеке,
- разматра и усваја извјештај о пословању и годишњи
обрачун, уз сагласност надлежног Министартва,
- доноси план и програм рада и годишњи финансијски
план библиотеке, уз сагласност Министарства,
- утврђује пословну и развојну политику Установе на
основу Стратегије развоја библиотечко-информационе
дјелатности Републике Српске,
- на приједлог директора одређује цијене производа и
услуга које пружа Установа
- доноси Пословник о свом раду и
- врши друге послове у складу са Законом, Статутом и
другим општим актима Установе.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова од
укупног броја чланова.
Члан 22.
До избора органа управљања, Оснивач ће,
посебном одлуком, именовати вршиоце дужности
директора, предсједнике и чланове Управног одбора.
IX – РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА И
ИМЕНОВАЊЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА И
РУКОВОЂЕЊА
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Члан 23.

Установа ће донијети Статут у року 90 дана, од
дана доношења ове Одлуке, уз претходно прибављену
сагласност надлежног Министарства.
Члан 24.
Избор и именовање органа управљања
извршиће се у складу са законом у року 12 мјесеци, од
дана доношења ове Одлуке.
До доношења одлука из претходног става,
функцију органа управљања вршиће лица именована у
складу са чланом 22. ове Одлуке.
Члан 25.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број:01-020-45/19
Датум:31.05.2019.год.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                Остоја Стевановић с.р.
62.

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19) и члана 37. Статута општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
5/17), Скупштина општине Станари, на 21. редовној
сједници, одржаној дана 31.05.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности за потписивање Споразума
о начину пословно-техничке сарадње на изградњи
укључно-искључних трака за потребе Пословне
зоне „Термоелектрана“ у Драгаловцима
I
Скупштина општине Станари даје сагласност
на Нацрт Споразума о начину пословно-техничке
сарадње на изградњи укључно-искључних трака
за потребе Пословне зоне „Термоелектрана“ у
Драгаловцима.
Саставни дио ове Одлуке је и предметни Споразум.
II
Овлашћује се Начелник општине Станари
да у име Општине Станари потпише Споразум о
начину пословно-техничке сарадње на изградњи
укључно-искључних трака за потребе Пословне зоне
„Термоелектрана“ у Драгаловцима са ЈП „Путеви
Републике Српске“.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
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дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број:01-020-46/19
Датум:31.05.2019.год.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                Остоја Стевановић с.р.

63.
На основу члана 39. став 2. тачка 5. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 37. Статута
општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број 5/17), Скупштина општине Станари, на
21. сједници одржаној 31.05.2019. године, доноси
ПЛАН
капиталних улагања општине Станари за период
2019-2023. година
I. УВОД
Овај План капиталних улагања за период 20192023. година усклађен је са Интегрисаном стратегијом
развоја општине Станари у периоду 2018-2027. година
(‘’Службени гласник општине Станари’’, број: 1/18
од 18.01.2018. године) и Акционим планом развоја
општине Станари за период 2017-2019. година.
Овај План капиталних улагања у периоду
2019-2023. година је инструмент имплементације
Интегрисане стратегије развоја општине Станари
за период 2018-2027. година и обухвата реализацију
укупно 23.815.000,00КМ инвестиција у циљу
остваривања секторских и стратешких циљева.
У овом Плану капиталних улагања акценат је
прије свега на побољшању и изградњи инфраструктуре,
побољшању привредног амбијента, побољшању
друштвеног станадарда и заштити и одржавању
животне средине.
Пројекти који су уврштени подјељени су
по приоритетима како је дефинисано Интегрисаном
стратегијом развоја општине Станари за период 20182027 и Акционим планом развоја општине Станари за
период 2017-2019. година:
1. Приоритет 1 – Унапређење просторног
планирања и управљања змљиштем,
2. Приоритет 2 – Подршка развоју привреди и
директним инвестицијама,
3. Приоритет 3 – Рурални развој,
4. Приоритет 4 – Унапређење квалитета
социјалне и здравствене заштите,
5. Приоритет 5 – Изградња и ефикасно
управљање инфраструктуром,
6. Приоритет 6 – Афирмација спорта,
7. Приоритет 7 – Подизање капацитета и
планирање развоја туризма,

Економски
код

Пројекат

511 100

511 100

511 100

511 100

511 100

511 100

511 100

4

5

6

7

8

9

10

Изградња парка ''Радости''

Изградња рециклажног
дворишта

Изградња водовода

-

150.000
-

150.000
-

18.000

50.000
-

100.000
-

100.000

2.006.000

-

2023

-

2022

3.750.000 3.000.000 1.500.000 2.256.000

850.000

-

-

-

-

-

-

2021

Буџет
екстерни
општине

2.000.000

18.000

250.000

12.512.000

1.850.000

300.000

800.000

Буџет
општине

Буџет
Екстерни
општине извори
Буџет
Екстерни
општине извори

Буџет
Екстерни
општине извори*

Буџет
општине

Буџет
екстерни
општине

Буџет
општине

Буџет
Екстерни
општине извори

200.000

90.000

Буџет
Екстерни
општине извори

Начин
финансирања

1.150.000

19.703.000

Укупна
вриједност
инвестиције

8. Приоритет 8 – Обједињавање и умрежавање
укупних ресурса културних субјеката,
9. Приоритет 9 – Подизање квалитета
образовања и усаглашавање са потребама локалне
заједнице,
10. Приоритет 10 – Подизање квалитета
животне средине,

-

450.000

30.000

400.000

1.600.000
60.000

200.000

-

Изградња колектора и
канализационе мрезе у
350.000
центру Станара
Изградња пјешачке стазе
уз корито ријеке Остружње
(МЗ Центар Станари)
Изградња инфраструктуре
на локацији Пословне зоне 1.000.000
''Термоелектрана''

Изградња јавне расвјете

-

2020

1.150.000

2019

Динамика реализације

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ОПШТИНЕ СТАНАРИ ЗА ПЕРИОД 2019-2023. ГОДИНА

Улагање у имовину у власништву Општине
Станари
Изградња улице насеље
Станари – према Цркви са
1
511100
комплетном
инфраструктуром
Изградња кружног тока у
2
511 100
центру Станара
Изградња и реконструција
локалних категорисаних
3
511 100
путева (асфалтирање и
модернизација)

Р.бр.

II.
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11. Приоритет 11 – Унапређење рада
административне службе и јединице локалне
самоуправе.
У складу са важећим контним планом сваком пројекту
је придружен одговарајући економски код.

НАПОМЕНА:

Есктерни извори* - подразумијевају
финансирање предложених пројеката на основу
кредитног задужења, фондова ЕУ за подршку развојним
пројектима и средствима институција РС за подршку
развојним пројектима.
План капиталних улагања општине Станари за
период 2019-2023 година подјељен је на финансирање
пројеката који се односе на властиту имовину,
финансирање пројеката која се односе на имовину
која није у власништву општине Станари, али је од
изузетног значаја за развој Општине и на финансијску
подршку социјалним програмима.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА КАПИТАЛНИХ
415 200
415 200
415 200
415 200
415 200

22

23

24

25

26

Изградња спомен храма

Учешће у изградњи
Регионалног пута Р474
(дионица кроз општину
Станари)
Капитални грант ЈКП
Екосфера
Капитални грант ЈЗУ Дом
Здравља Станари
Капитални грант ЈУ ОШ
„Десанка Максимовић“

Изградња обданишта

-

30.000
8.000
250.000
35.000

90.000

40.000

40.000

100.000

120.000

150.000

200.000

850.000

90.000

100.000

122.000

310.000

500.000

900.000

100.000

50.000

-

50.000

40.000

40.000

80.000

120.000

150.000

100.000

-

-

-

-

-

-

50.000

30.000

Буџет
општине
Буџет
општине

30.000
8.000

Буџет
општине
80.000
23.815.000

Буџет
општине

Буџет
општине

180.000

260.000

280.000

362.0000

610.000

Буџет
општине
Буџет
општине
Буџет
општине

Буџет
Екстерни
општине извори
1.750.000
700.000

Буџет
општине
150.000

3.852.000

35.000

Буџет
Екстерни
општине извори
Буџет
општине

Буџет
општине

100.000

250.000

Буџет
општине

110.000

УЛАГАЊА

Реализација Плана капиталних улагања
за период 2019-2023. година одредиће се буџетом
општине Станари по годинама финанасирања и
планираће се у наредним буџетским годинама. У првој
години реализације Плана капиталних улагања (2019)
средства су обезбјеђена буџетом општине Станари за
2019. годину и кроз оперативни буџет за 2019. годину
ће се и реализовати.
Планирање средстава за другу и трећу годину
реализације Плана капиталних улагања одређена је
планирањем буџета за наредне буџетске године од чега
ће и зависини проценат реализације Плана капиталних
улагања.
Финансирање из екстерних извора ће се

План капиталних улагања општине Станари за период 2019-2023 година подјељен је на финансирање пројеката који се односе на властиту
имовину, финансирање пројеката која се односе на имовину која није у власништву општине Станари, али је од изузетног значаја за развој
Општине и на финансијску подршку социјалним програмима.
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НАПОМЕНА: Есктерни извори* - подразумијевају финансирање предложених пројеката на основу кредитног задужења, фондова ЕУ за подршку
развојним пројектима и средствима институција РС за подршку развојним пројектима.

Финансијска подршка социјаним
програмима
Капиталне социјалне
помоћи у области
стамбеног збрињавања
27
416 100
РВИ и породица
погинулих бораца
Капиталне социјалне
28
416 100
помоћи угроженим
категоријама
УКУПНА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

511 200

21

Реконструкција
саобраћајница под
асфалтном површином –
ударне рупе
Реконструкција старе
школе у Станарима у
12
511 200
вишенамјенски простор за
културне и друштвене
догађаје
Израда регулационг плана
13
511 700
''Центар'' Станари
Израда регулационог
14
511 700
плана пословна зона
''Термоелектрана''
Израда регулационог
15
511 700
плана рудничких копова
Израда локалног
16
511 700
еколошког плана ЛЕАП
Улагање у имовину која није у власништу
општине
511 200

11
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обезбјеђивати у складу са динамиком реализације
пројеката у којима је екстерно финансирање неопходно
и могуће.
IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Усвајањем овог Плана престаје да важи План
капиталних улагања број: 01-020-26/16 од 18.04.2018.
године.
Овај План ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број:01-020-47/19
Датум:31.05.2019.год.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                Остоја Стевановић с.р.
64.
На основу члана 20. став 1, алинеја 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), члана 3. став 2. Закона о јавним путевима
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 89/13), члана
10. Одлуке о разврставању, управљању и заштити локалних
и некатегорисаних путева на подручју општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/15) и члана
18. став 1. алинеја 10. Статута општине Станари („Службени
гласник општине Станари“, број: 5/17), Скупштина општине
Станари, на 21. редовној сједници, одржаној 31.05.2019.
године, доноси
ПЛАН
oдржавања, заштите, реконструкције и изградње
локалних и некатегорисаних путева за 2019. годину
УВОД
Одјељење за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију, је надлежни орган јединице
локалне самоуправе за управљање и повјеравање послова
грађења, реконструкције, рехабилитације, одржавања и
заштите локалних путева, улица у насељу и путних објеката
на њима.
Одржавање, рехабилитација и заштита јавних
путева спроводе се у складу са прописима и нормама којима се
уређују питања одржавања и заштите јавних путева. Законом
о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“,
број: 89/13), Правилником о одржавању, рехабилитацији и
заштити јавних путева и путних објеката („Службени гласник
Републике Српске“, број: 06/15) и Одлуком о разврставању,
управљању и заштити локалних и некатегорисаних путева
на подручју општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број: 5/15), дефинисано је одржавање јавних
путева и објеката, начин и услови обављања надзорне
службе, као и услови које мора испуњавати извођач који
се бави одржавањем и заштитом јавних путева и објеката,
заштита и финансирање локалних и некатегорисаних путева
на подручју општине Станари.
Наведеним прописима дефинисано је одржавање
јавних путева извођењем радова редовног и вандредног
одржавања путева и објеката, којима се континуирано
обезбеђује саобраћај и чува употребна вриједност пута.
Такође је прописано да се јавни путеви морају
одржавати у таквом стању које омогућава вршење трајног,
безбједног и несметаног саобраћаја, за који су путеви
намијењени, као и одржавање путева и путних објеката у
зимским условима.
ОДРЖАВАЊЕ КОЛОВОЗА
Материјали, који се употребљавају за одржавање
јавних путева, морају у цјелости одговарати важећим
техничким прописима и стандардима, односно за одржавање
асфалтних коловоза морају се употребљавати материјали
од којих су изграђени коловози, а за поправку оштећених
дијелова шљуначног, туцаничког, макадамског или земљаног
коловоза, употребљавају се туцаник, камена ситнеж, шљунак
и камена дробина.
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Шљунак мора одговарати техничким прописима
и стандардима, а камен дробина мора да садржи камени
материјал различитих величина зрна са максималном
величином зрна до 60 мм и глиновитих примјеса до 5 %.
Неопходно је одржавати објекте за одводњу, односно,
мора се обезбиједити нормално прихватање и одвођење
површинских и подземних вода до реципијента, уз редовно
кошење траве и уклањање растиња, као и прочишћавање
пропуста и одводних канала. Објекти на путевима се морају
одржавати, како би се обезбиједило нормално и безбиједно
одвијање саобраћаја на путу.
ОДРЖАВАЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
Саобраћајна сигнализација и опрема пута мора
бити уочљива и функционална, а у радове на одржавању
вертикалне саобраћајне сигнализације спадају: уграђивање
знакова који недостају, замјена дотрајалих и порушених
знакова, постављање одговарајућих знакова.
Што се тиче саобраћајне сигнализације на подручју
наше општине неопходно је у складу са Законским и
другим прописима извршити набавку, поправку и уградњу
вертикалне саобраћајне сигнализације.
На јавним путевима са савременим коловозом за
саобраћај у оба смјера, гдје то дозвољава ширина коловоза ,
саобраћајне траке се разграничавају средишњом линијом .
ЗИМСКА СЛУЖБА
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, а подразумијева:
- неутралисање поледице и уклањање снијега са коловоза и
путних објеката,
- спречавање стварања поледице на коловозу,
- посипање залеђених и засњежених коловоза абразивним и
другим материјалима.
Извођач радова зимског одржавања путева обавезан
је започети са чишћењем снијега прије него се накупи 7
(седам) центиметара снијега на коловозу и прије него што се
снијег сабије.
У случају сусњежице, ледене кише и настанка
поледице, извођач на радовима одржавања путева мора одмах
реаговати са одговарајућим начином посипања.
ОПИС И ВРСТА РАДОВА НА ПУТНИМ ПРАВЦИМА
На подручју општине Станари налази се 21 локални
путни правац, укупне дужине 101 214 метара, док је укупна
дужина измјерених некатегорисаних путева на подручју
општине Станари 236 431 метара.
С обзиром на одржавање и реконструкцију путева у
претходном периоду, стање на путевима је различито, од
лоших путних праваца, до путева на којима је коловоз у
добром стању. Саобраћајна сигнализација је недовољно
заступљена.
Приједлог санације локалних и некатего-рисаних
путних дионица на подручју општине Станари у 2019. години
обухвата:
- асфалтирање путева,
- извоз насипног материјала,
- рад гредера на профилисању путева и планирању
посипног материјала и рад машина за ископ канала, као и
других машина за које се уочи потреба,
- санирање ударних рупа на асфалтном коловозу,
- санација постојеће саобраћајне сигнализације и
постављање нове и
- уградња пропусних цијеви према потреби.
Наведене активности ће се реализовати по
проведеном поступку код јавних набавки, а свака појединачно
ће се вршити на основу налога надлежног органа општине
Станари, у свих 14 мјесних заједница општине Станари.
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ОДРЕЂИВАЊЕ
ПРИОРИТЕТА
За реализацију Плана одржавања, заштите,
реконструкције и изградње локалних и некатегорисаних
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путева у 2018. години, буџетом су предвиђена средства у
износу од 1.795.000,00 КМ.
Средства ће бити расподјељивана на одржавање
локалних и некатегорисаних путева општине Станари и то:
- 1.600.000,00 КМ за асфалтирање путева, (ова
средства су дио укупних средстава предвиђених Планом
капиталних улагања општине Станари за период 2018-2020.
година („Службени гласник општине Станари“, број: 3/18).
- 100.000,00 КМ за одржавање макадамских
путева (профилисање, копање канала, насипање, планирање
посипног материјала итд).
- 20.000,00 КМ за санирање ударних рупа на
асфалтираним путевима.
- 75.000,00 КМ за зимску службу.
Одјељење за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију у сарадњи са Савјетом
мјесне заједнице, ће на основу утврђеног стања на терену и
одређених критеријума, одредити приоритетне путне правце,
на којима ће бити извршене активности Плана одржавања,
реконструкције и изградње путева.
Обим, врста, вриједност и динамика извођења
радова на одржавању јавних путева, утврђују се у складу са
планираним буџетским средствима, затим критеријумима
који ће се користити приликом одређивања приоритетних
путних праваца, а који подразумијевају:
- стање пута,
- категоризацију,
- важност пута (број домаћинстава, привредни објекти, црква,
школа, фреквентност и сл.) и
- дужину пута.
Приликом провођења активности из овог Плана,
реализовати ће се и активности на санацији путних дионица
које су предвиђене Планом утрошка средстава по основу
продаје шумских дрвних сортимената у 2018. години
(„Службени гласник општине Станари“, број: 2/18) и Планом
измјене и допуне Плана утрошка средстава по основу продаје
шумских дрвних сортимената у 2018. години („Службени
гласник општине Станари“, број: 1/19). Активности ће се
финансирати дијелом од накнаде по основу продаје шумских
дрвних сортимената, а разлика из буџетских средстава
општине за 2019. годину.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
За реализацију Плана одржавања, заштите,
реконструкције и изградње локалних и некатегорисаних
путних праваца, као и интервентну санацију пуних праваца,
према потреби, задужује се Одјељење за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове и екологију.
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Станари“.
Број:01-020-48/19
Датум:31.05.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                          Остоја Стевановић с.р.
65.
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 Одбора за жалбе општине Станари за период 01.01.31.12.2018. године, Скупштина општине Станари на 21.
сједници одржаној 31.05.2019. године, доноси:
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Извјештај о раду Одбора за жалбе општине
Станари за период 01.01.-31.12.2018. године и исти постаје
саставни дио овог Закључка.
2. Овај Закључак биће објављен »Службеном гласнику
општине Станари«.
Број:01-020-49/19
Датум:31.05.2019.год.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                         Остоја Стевановић с.р.
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66.
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 01.01-31.03.2019. године (тромјесечни извјештај),
Скупштина општине Станари на 21. сједници одржаној
31.05.2019. године, доноси:
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Извјештај о извршењу буџета
општине Станари за период 01.01-31.03.2019. године
(тромјесечни извјештај) и исти постаје саставни дио овог
Закључка.
2. Овај Закључак објавити у »Службеном гласнику
општине Станари«.
Број:01-020-50/19
Датум:31.05.2019.год.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                        Остоја Стевановић с.р.
67.
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 реализацији Плана о
одржавању, заштити, реконструкцији и изградње локалних и
некатегорисаних путева за 2018. годину, Скупштина општине
Станари, на 21. редовној сједници, одржаној 31.05.2019.
године, доноси:
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Извјештај о реализацији Плана о
одржавању, заштити, реконструкцији и изградње локалних
и некатегорисаних путева за 2018. годину и исти постаје
саставни дио овог Закључка.
2. Овај Закључак објавити у »Службеном гласнику
општине Станари«.
Број:01-020-51/19
Датум:31.05.2019.год.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                         Остоја Стевановић с.р.
68.
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 реализацији Програма заједничке
комуналне потрошње за 2018. годину, Скупштина општине
Станари, на 21. редовној сједници одржаној 31.05.2019.
године, доноси:
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Извјештај о реализацији Програма заједничке
комуналне потрошње за 2018. годину и исти постаје саставни
дио овог Закључка.
2. Овај Закључак објавити у »Службеном гласнику општине
Станари«.
Број:01-020-52/19
Датум:31.05.2019.год.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                         Остоја Стевановић с.р.
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69.

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 потреби и оправданости
оснивања пољопривредне задруге на подручју општине
Станари, Скупштина општине Станари, на 21. редовној
сједници, одржаној 31.05.2019. године, доноси:
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Информацијa о потреби и
оправданости оснивања пољопривредне задруге на одручју
општине Станари и иста постаје саставни дио овог Закључка.
2. Овај Закључак објавити у »Службеном гласнику
општине Станари«.
Број:01-020-53/19
Датум:31.05.2019.год.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                           Остоја Стевановић с.р.

II АКТИ НАЧЕЛНИКА

Страна: 11

Образложење:
Обзиром на расположивост средстава, на позицији
Финансирање невладиних организација, одлучено је као у
диспозитиву.
Број: 04-2/1-415-60-1/19
Станари, 03.05.2019. године.
Достављено:
- СРД Шкобаљ Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                   Душан Панић с.р.
71.
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 36/19), члана 68.
Статута општине Станари (‘’Службени гласник општине
Станари’’, број 5/17), начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о додјели средстава Удружењу савеза бораца НОР-а
Станари
Члан 1.
Додјељују се средства Удружењу савеза бораца
НОР-а Станари у износу од 500,00 KM, а на основу Захтјева
број 04-2/1-415-66/19 од 24.04.2019. године.

70.

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 36/19), 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 Спортском риболовном
друштву „Шkобаљ“ Станари у износу од 1.000,00 KM, а на
основу Захтјева број 04-2/1-415-60/19 од 09.04.2019. 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
Спортско риболовно друштво „Шкобаљ“ Станари број:
5553000032227051 код Нове Банке ад 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 додјељених
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 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 Удружења
савеза бораца НОР-а Станари број: 5553000028707503 код
Нове Банке ад Бања Лука.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Удружењу савеза бораца НОР-а
Станари да оправда трошење додјељених 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:
Обзиром на расположивост средстава, на позицији
Финансирање невладиних организација, одлучено је као у
диспозитиву.
Број: 04-2/1-415-66-1/19
Станари, 03.05.2019. године.
Достављено:
- НОР Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                     Душан Панић с.р.
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Члан 2.

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 36/19), члана 68.
Статута општине Станари (‘’Службени гласник општине
Станари’’, број 5/17), начелник Општине доноси:

Средсва ће бити исплаћена са потрошачке јединице
0138150 Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и
локални економски развој, економски код 415 210 Општинска
борачка организација.

О Д Л УК У
о додјели средстава за потребе Удружења
пољопривредних произвођача „Пољопривредник“
Станари

Средства ће бити исплаћена на жиро рачун
Општинске
борачке
организације
Станари
број:
5553000021587703 код Нове Банке ад Бања Лука.

Члан 1.
Додјељују се средства Удружењу пољопри-вредних
произвођача „Пољопривредник“ у Станарима у износу од
2.000,00 KM, а на основу Захтјева број 04-2/1-415-58/19 од
09.04.2019. 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
Удружењу пољопривредних произвођача „Пољопривредник“
у Станарима број: 5553000023048232 код Нове Банке ад 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 додјељених 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: 04-2/1-415-58-1/19
Станари, 03.05.2019. године.
Достављено:
- УПП Пољопривредник Станари, - Одјељење за привреду и
финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                     Душан Панић с.р.
73.
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 36/19), чланова 68. и
89. 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 2.000,00 KM, а на основу
Захтјева број 04-2/1-415-72/19 од 07.05.2019. године.

Члан 3.

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 додјељених 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:
Обзиром на расположивост средстава, на позицији
Финансирање Општинске борачке организације Станари,
одлучено је као у диспозитиву.
Број: 04-2/1-415-72-1/19
Станари, 10.05.2019. године.
Достављено:
- именованом,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                     Душан Панић с.р.
74.
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 36/19), члана 68.
Статута општине Станари (‘’Службени гласник општине
Станари’’, број 5/17), начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о додјели буџетских средстава за потребе Фудбалског
клуба ‘’РУДАР’’ Станари
Члан 1.
Додјељују се буџетска средства Фудбалски клуб
‘’РУДАР’’ Станари у износу од 3.000,00 КМ, а на основу
Захтјева број 04-2/1-415-64/19 од 16.04.2019. 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
Фудбалски клуб ‘’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.
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Члан 5.
Обавезује се Фудбалски клуб ‘’РУДАР’’ Станари
да оправда трошење додјељених 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: 04-2/1-415-64-1/19
Станари, 15.05.2019. године.
Достављено:
- ФК ‘’РУДАР’’ Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                   Душан Панић с.р.

Страна: 13

Достављено:
- УПП Пољопривредник Станари, - Одјељење за привреду и
финансије,
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                    Душан Панић с.р.
76.
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 36/19), чланова 68. и
69. 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 2.000,00 KM, а на основу Захтјева број
04-2/1-415-75/19 од 13.05.2019. године.

75.
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 36/19), 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
1.500,00 KM, а на основу Захтјева број 04-2/1-415-76/19 од
13.05.2019. 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 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 ад Бања Лука.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.

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
Удружењу пољопривредних произвођача „Пољопривредник“
у Станарима број: 5553000023048232 код Нове Банке ад 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 додјељених 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: 04-2/1-415-76-1/19
Станари, 15.05.2019. године.

Члан 5.
Обавезује се Организација породица поги-нулих
и заробљених бораца и несталих цивила општине Станари
да оправда трошење додјељених 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: 04-2/1-415-75-1/19
Станари, 15.05.2019. године.
Достављено:
- именованом,
- Одјељење за привреду и финансије
- а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                    Душан Панић с.р.
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јединице 0138120 Начелник општине, економски код 415 210
Финансирање невладиних организација.

77.
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), члана 68. Статута
општине Станари (‘’Службени гласник општине Станари’’,
број 5/17), начелник Општине доноси:

Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро рачун
Српског црквеног пјевачког друштва „Богољубље“ број:
5620058097373622 код НЛБ Развојне Банке.
Члан 4.

ОДЛУКУ
о додјели буџетских средстава за потребе Клуба
борилачких спортова ‘’РУДАР’’ Станари

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

Члан 1.

Члан 5.

Додјељују се буџетска средства Клубу борилачких
спортова ‘’РУДАР’’ Станари у износу од 750,00 КМ, а на
основу Захтјева број 04-2/1-415-53/19 од 01.04.2019. године.

Обавезује се СЦПД „Богољубље“ Добој да оправда
трошење додјељених средстава достављањем ваљаних доказа
(рачуна) на увид у Одјељење за привреду и финансије, Одсјек
за финансије и буџет.

Члан 2.
Наведена средства биће извршена са потрошачке
јединице 0138150 Одјељење за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој са позиције 415 200
Текући грантови спортским и омладинским организацијама и
удружењима.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро рачун
Клуба борилачких спортова ‘’РУДАР’’ Станари број: 5553000010078750 код Нове банке А.Д. Бања Лука.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Клуб борилачких спортова ‘’РУДАР’’
Станари да оправда трошење додјељених 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: 04-2/1-415-53-1/19
Станари, 16.05.2019. године
Достављено:
- КБС ‘’РУДАР’’ Станари,
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                    Душан Панић с.р.
78.
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), чланова 68. и 69.
Статута општине Станари (‘’Службени гласник општине
Станари’’, број 5/17), начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Српског црквеног
пјевачког друштва „Богољубље“ Добој
Члан 1.
Додјељују се средства Српском црквеном пјевачком
друштву „Богољубље“ Добој, за организацију манифестација
и такмичења, у износу од 1.000,00 KM, а на основу Захтјева
број 04-2/1-421-16/19 од 24.05.2019. године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-421-16-1/19
Станари, 29.05.2019. године.
Достављено:
- СЦПД Богољубље
- Начелник општине,
- Одјељење за финансије и буџет
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                     Душан Панић с.р.
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III

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи
РС (‘’Службени гласник РС’’, број 97/16 и 36/19) 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

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Станари“.
Број:02-050-14/19
Датум: 04.06.2019. год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                     Душан Панић с.р.

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 04-2/1-415-85/19 од
27.05.2019. 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 КК
Слога Добој број: 562-005-00000346-85 код Развојне банка.
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 додјељених 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: 04-2/1-415-85-1/19
Датум: 29.05.2019.година.
Достављено:
- КК ‘’Слога’’ Добој, секција Станари, - Одјељење за привреду
и финансије,
- а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                     Душан Панић с.р.
80.
На основу члана 165.став 1. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана
68. Статута општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број: 5/17), начелник Општине, доноси:
ОДЛУКУ
о одређивању службеника за обављање послова за
управљање људским ресурсима
I
Одређује се службеник Општинске управе општине
Станари, Мирела Грујић, распоређена на радно мјесто
„самостални стручни сарадник за анализу, контролу и
наплату свих јавних прихода“ за службеника који ће обављати
послове управљања људским ресурсима у Општинској
управи општине Станари.
II
Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука
број 02-110-7/17 од 29.11.2017.

81.
Ha основу чланова 60, 62, 63. и 64. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 68. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/17) и члана
4. Одлуке о оснивању Општинске управе општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 4/17), а у
складу са Уредбом Владе Републике Српске о начелима за
унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста
у градској, односно општинској управи и Уредбом Владе
Републике Српске о категоријама, звањима и условима
за обављање послова службеника у јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број:
10/17), начелник општине, доноси:
ПРAВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој
o opганизацији и систематизацији радних мјеста
Општинске управе oпштине Станари
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе општине
Станари (“Службени гласник општине Станари“, бр. 4/17,
7/17 и 10/17), у члану 12, под редним бројем 1: „Начелник
одјељења“, посебни услови за постављање начелника мијења
се и гласи: „да има завршен четворогодишњи студиј- висока
стручна спрема, VII степен, или први циклус студија са
остварених 240 ЕЦТС бодова, смјер друштвени, природни,
технички или правни, најмање три године радног искуства у
траженом степену образовања, положен стручни испит за рад
у управи, познавање рада на рачунару.“.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
биће објављен у „Службеном гласнику општине Станари“.
Број: 02-102- 52 /17
Датум: 16.05.2019. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                    Душан Панић, с.р.
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Садржај:
58. О Д Л У К A о кредитном задужењу општине Станари
59. О Д Л У К A о усвајању Програму санитарне заштите изворишта подземне воде општине Станари
60. О Д Л У К A о цијени закупа пословних објеката у Пословној зони „Термоелектрана“ Драгаловци у власништву

општине Станари

61. О Д Л У К A о оснивању Јавне установе „Народна библиотека“
62. О Д Л У К A о давању сагласности за потписивање Споразума о начину пословно-техничке сарадње на изградњи

укључно-искључних трака за потребе Пословне зоне „Термоелектрана“ у Драгаловцима
63. П Л А Н капиталних улагања општине Станари за период 2019-2023. година
64. П Л А Н oдржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних и некатегорисаних путева за 2019. годину

65. З А К Љ У Ч А К
66. З А К Љ У Ч А К
67. З А К Љ У Ч А К
68. З А К Љ У Ч А К
69. З А К Љ У Ч А К
70. О Д Л У К A о додјели средстава за потребе Спортско риболовног друштва „Шкобаљ“ Станари
71. О Д Л У К A о додјели средстава Удружењу савеза бораца НОР-а Станари
72. О Д Л УК A о додјели средстава за потребе Удружења пољопривредних произвођача „Пољопривредник“
Станари
73. О Д Л У К A о додјели средстава за потребе Општинске борачке организације Станари
74. О Д Л У К A о додјели буџетских средстава за потребе Фудбалског клуба ‘’РУДАР’’ Станари
75. О Д Л У К A о додјели средстава за потребе Удружења пољопривредних произвођача „Пољопривредник“ Станари
76. О Д Л У К A о додјели средстава за потребе Организације породица погинулих и заробљених бораца и несталих

1.
2.
3.
3.
6.
6.
9.
10.
10.
10.
10.
11.
11.
11.
12.
12.
12.
13.

цивила општине Станари

13.
14.
14.
15.
15.

мјеста Општинске управе oпштине Станари

15.

77. О Д Л У К A о додјели буџетских средстава за потребе Клуба борилачких спортова ‘’РУДАР’’ Станари
78. О Д Л У К A о додјели средстава за потребе Српског црквеног пјевачког друштва „Богољубље“ Добој
79. О Д Л У К A о додјели буџетских средстава за потребе Kaрате клуба ‘’СЛОГА-ХЕМОФАРМ’’ Добој, секција
80. О Д Л У К A о одређивању службеника за обављање послова за управљање људским ресурсима
81. П Р A В И Л Н И К о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој o opганизацији и систематизацији радних

053/290-966

