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

БРОЈ:4

ГОДИНА: V

СТАНАРИ
15. ЈУЛ 2019.
ГОДИНЕ

I АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

82.

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 97/16) и
члана 37. Статута општине Станари („Службени
гласник општине Станари“, број: 5/17), Скупштина
општине Станари, на 22. редовној сједници, одржаној
11.07.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности за потписивање Уговора о
заједничком улагању
I
Скупштина општине Станари даје сагласност
на приједлог Уговора о заједничком улагању за
реализацију пројекта реконструкције регионалног пута
Р-474, дионица Тедин Хан-Граница РС/ФБиХ (Криж),
поддионица Зеленковићи-Доњи Витковци, у дужини
8,2 km.
Уговор.

ЈЕЗИК
СРПСКОГ НАРОДА

Саставни дио ове Одлуке је и предметни
II

Овлашћује се начелник општине Станари да у
име општине Станари потпише Уговор о заједничком
улагању за реализацију пројекта реконструкције
регионалног пута Р-474, дионица Тедин Хан-Граница
РС/ФБиХ (Криж), поддионица Зеленковићи-Доњи
Витковци, у дужини 8,2 km, са ЈП „Путеви Републике
Српске“.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број: 01-020-57/19
Датум: 11.07.2019. год.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                               Остоја Стевановић, с.р.
83.
На основу члана 50. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и
15/16), чланова 62, 63. и 66. Закона о задужењу, дугу
и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник

Републике Српске“, број: 71/12, 52/14 и 114/17), члана
39. став 2. тачка 25. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 37. став. 2 Статута општине Станари („Службени
гласник општине Станари“, број: 5/17), Скупштина
општине Станари, на 22. редовној сједници, одржаној
11.07.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
о кредитном задужењу општине Станари
Члан 1.
Прихвата се дугорочно кредитно задужење
општине Станари у износу од 3.750.000,00 КМ (трим
илионаседамстотинапедесетхиљада КМ и 00/100) ради
финансирања капиталних инсвестиција.
Члан 2.
Кредитна средства из члана 1. ове Одлуке
искористиће за финансирање:
- 500.000,00 KM – изградња улице од стамбенопословног 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,
- 1.000.000,00 КМ – асфалтирање и
модернизација локалне путне инфраструктуре за
подручје 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
Станаре).
Члан 3.
Кредитна средства реализоваће се према
сљедећим условима:
- износ кредита 3.750.000,00 КМ
- каматна стопа: не више од 4%
- начин отплате: у једнаким мјесечним ануитетима,
- грејс-период: 1 година
- рок отплате: 10 година + 1 година грејс-периода = 11
година
- обрада захтјева: не више од 0,5% од износа кредита,
једнократно
- накнада за пријевремену отплату: без накнаде
- обезбјеђење кредита: мјенице и вирмански налози
општине.
-
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Страна: 2

Члан 4.
1) Остварени изворни приходи у 2018. години
износе 10.616.218,00 КМ.
2) Укупно кредитно задужење у 2019. години
по новом дугу износи 62.500,000 КМ, што чини 0,58%
изворних прихода остварених у 2018. години (изворни
приходи у 2018. години износили су 10.616.218 КМ).
3) Укупно кредитно задужење у 2020. години
по новом дугу износиће 277.331,70 КМ, што чини 2,61%
изворних прихода остварених у 2018. години (изворни
приходи у 2018. години износили су 10.616.218 КМ).

15. јул 2019. године

дјелатности и локални економски развој, економски
код 415 210, ОО Црвени крст Станари.
Члан 3.

Члан 4.

Члан 5.

Члан 6.

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

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.

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.

Члан 6.

Број: 01-020-56/19
Датум: 11.07.2019.
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                               Остоја Стевановић, с.р.

II АКТИ НАЧЕЛНИКА
84.
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. и 89. 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 средства Општинској организацији
Црвеног крста у Станарима у износу од 10.000,00
KM, а на основу Захтјева, број: 04-2/1-415-62/19, од
15.04.2019. године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150, Одјељење за привреду, друштвене

Члан 5.

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

За реализацију ове Одлуке задужује се
начелник општине Станари и Одјељење за привреду и
финансије Општинске управе 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.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
биће објављена у „Службеном гласнику општине
Станари“, а примјењиваће се по добијању сагласности
од Министарства финансија Републике Српске.

Организације породица погинулих и заробљених
бораца и несталих цивила општине Станари, број:
5553000019873810, код Нове банке а.д. Бања Лука.

Страна: 3

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

Члан 5.

Члан 7.
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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 5.

Усвјањем ове Одлуке престаје да важи
Одлука о кредитном задужењу, број: 01-020-42/19, од
31.05.2019. године.

15. јул 2019. године

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
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85.
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.
и 69. Статута општине Станари (‘’Службени гласник
општине Станари’’, број 5/17), начелник општине
доноси:
ОДЛУКA
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 2.500,00 KM, а на основу
Захтјева, број: 04-2/1-415-95/19, од 10.06.2019. 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

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
О б р а з л о ж е њ е:
С обзиром на расположивост средстава,
на позицији „Финансирање Општинске борачке
организације Станари“, одлучено је као у диспозитиву.
Број: 04-2/1-415-93-1/19
Станари, 06.06.2019. године
Достављено:

Број: 04-2/1-415-95-1/19
Станари, 19.06.2019. године.
Достављено:
-именованом,
-Одјељење за привреду и финансије
-а/а

Број: 04-2/1-415-62-1/19
Станари, 20.06.2019. године.
Достављено:
-OO ЦК Станари,
-Одјељење за привреду и финансије,
-а/а

Члан 4.
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86.
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. и 89. Статута општине Станари (‘’Службени
гласник општине Станари’’, број 5/17), начелник
општине доноси:
ОДЛУКА
о додјели средстава за потребе Општинске борачке
организације Станари
Члан 1.
Додјељују се средства Општинској борачкој
организацији Станари у износу од 2.500,00 KM, а на
основу Захтјева, број: 04-2/1-415-93/19, од 05.06.2019.
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.

-именованом,
-Одјељење за привреду и финансије,
-а/а
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87.
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
ОДЛУКА
о додјели средстава за потребе Завичајног клуба
„Младост“ Брестово
Члан 1.
Додјељују се средства Завичајном клубу
„Младост“ Брестово у износу од 2.000,00 KM, а на
основу Захтјева, број: 04-2/1-415-48/19, од 19.03.2019.
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 невладиних организација.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жирорачун Завичајног клуба „Младост“ Брестово број:
5620028120320089, код НЛБ Развојне банке.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Завичајни клуб „Младост“

Страна: 4
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Брестово да оправда трошење додијељених средстава
достављањем ваљаних доказа (рачуна) на увид у
Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за финансије
и буџет.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
О б р а з л о ж е њ е:

15. јул 2019. године

О б р а з л о ж е њ е:
С обзиром на расположивост средстава, на
позицији „Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи“, одлучено је као у диспозитиву.

С обзиром на расположивост средстава, на
позицији „Финансирање невладиних организација“,
одлучено је као у диспозитиву.

Број: 04-2/1-415-101-1/19
Станари, 25.06.2019. године.

Број: 04-2/1-415-48-1/19
Станари, 20.06.2019. године

-КУД „Церовица“ Церовица,
              
-Одјељење за привреду и финансије,
-а/а

Достављено:
-ЗК „Младост“ Брестово,
-Одјељење за привреду и финансије,
-а/а
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88.
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
ОДЛУКA
о додјели средстава за потребе КУД-а „Церовица“
Церовица
Члан 1.
Додјељују се средства Културно-умјетничком
друштву „Церовица“ Церовица у износу од 2.500,00
KM, а на основу Захтјева, број: 04-2/1-415-101/19, од
24.06.2019. године.
Члан 2.

Достављено:

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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89.
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:
О Д Л УК А
о додјели средстава за потребе Културног друштва
„Оркестар хармоника“ Станари
Члан 1.
Додјељују се средства за потребе Културног
друштва „Оркестар хармоника“ Станари у износу од
1.000,00 KM, а на основу Захтјева, број: 04-2/1-41588/19, од 31.05.2019. године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150, Одјељење за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој, економски код
415 210, Грантови непрофитним субјектима у земљи

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.

Средства ће бити исплаћена на текући рачун
Културног друштва „Оркестар хармоника“ Станари
5520001779684477, Адико банка.

Члан 3.

Члан 4.

Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун
КУД-а „Церовица“ Церовица број: 3383902265979241,
код Уницредит банке а.д. Мостар.

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

Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се КУД „Церовица“ Церовица да
оправда трошење додијељених средстава достављањем
ваљаних доказа (рачуна) на увид у Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.

Члан 3.

Члан 5.
Обавезује се Културно друштво „Оркестар
хармоника“ Станари да оправда трошење додијељених
средстава достављањем ваљаних доказа (рачуна) на
увид у Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за
финансије и буџет.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
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91.

Број: 04-2/1-415-88-1/19
Станари, 04.06.2019. године.
Достављено:
-КД „Оркестар Хармоника“ Станари,
-Одјељење за привреду и финансије,
-а/а
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90.
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:
ОДЛУКА
о додјели средстава за потребе Плесног клуба
„Мажорет“ Станари
Члан 1.

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
ОДЛУКА
о додјели средстава за потребе Удружења
пољопривредних произвођача „Пољопривредник“
Станари
Члан 1.
Додјељују се средства Удружењу пољопривредних произвођача „Пољопривредник“ у
Станарима у износу од 2.000,00 KM, а на основу
Захтјева, број: 04-2/1-415-92/19, од 04.06.2019. године.
Члан 2.

Додјељују се средства Плесном клубу
„Мажорет“ Станари у износу од 500,00 KM, а на основу
Захтјева, број: 04-2/1-415-89/19, од 31.05.2019. године.

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 2.

Члан 3.

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.

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

Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жирорачун Плесног клуба „Мажорет“ Станари, број:
5620058145709207, код НЛБ Развојне банка.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за 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 за привреду и финансије, Одсјек за финансије
и буџет.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-415-89-1/19
Станари, 31.05.2019. године
Достављено:
-Плесни клуб „Мажорет“ Станари,
-Одјељење за привреду и финансије,
-а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић

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: 04-2/1-415-92-1/19
Станари, 02.07.2019. године.
Достављено:
-УПП „Пољопривредник“ Станари,
-Одјељење за привреду и финансије,
-а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић
92.
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
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гласник општине Станари’’, број 5/17), начелник
општине доноси:

гласник општине Станари’’, број 5/17), начелник
општине доноси:

4.000,00 KM, а на основу Захтјева, број: 04-2/1-41584/19, од 24.05.2019. године.

ОДЛУКA
о додјели средстава за потребе Синдикалне
организације Општинске управе Станари

ОДЛУКA
о додјели буџетских средстава за потребе
Спортског друштва ‘’РУДАР’’ Станари

Члан 2.

Члан 1.

Члан 1.

Додјељују се средства Синдикалној организацији Општинске управе Станари у износу од  2.000,00
KM, а на основу Захтјева, број: 04-2/1-415-86/19, од
28.05.2019. године.

Додјељују се буџетска средства Спортском
друштву ‘’РУДАР’’ Станари у износу од 4.000,00
КМ, а на основу Захтјева, број: 04-2/1-415-103/19, од
25.06.2019. године.

Члан 2.

Члан 2.

Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138120, Начелник општине, економски код
415 200, Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи.

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.

Члан 4.

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

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

Члан 5.

Члан 5.

Обавезује се Синдикална организација
Општинске управе Станари да оправда трошење
додијељених средстава достављањем ваљаних доказа
(рачуна) на увид у Одјељење за привреду и финансије,
Одсјек за финансије и буџет.

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.

Члан 6.

О б р а з л о ж е њ е:
С обзиром на расположивост средстава, на
позицији „Текући грантови непрофитним субјектима у
земљи“, одлучено је као у диспозитиву.
Број: 04-2/1-415-86-1/19
Станари, 04.06.2019. године.
Достављено:
-Синдикалној организацији Општинске управе
Станари,
-Одјељењу за привреду и финансије,
-а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                             Душан Панић

93.

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

Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун Црквене
општине Церовица, број 5553000025846294.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.

Члан 3.

Средства ће бити исплаћена на жиро-рачун
Синдикалне организације Општинске управе Станари
број: 5553000034330108, код Нове банке а.д. Бања
Лука.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Наведена средства биће извршена са
потрошачке јединице 0138150 Одјељење за привреду,
друштвене дјелатности и локални економски развој са
позиције 415 200 Текући грантови етичких и вјерских
организација и националним мањинама.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-415-103-1/19
Станари, 08.07.2019. године
Достављено:
-СД ‘’РУДАР’’ Станари,
-Одјељење за привреду и финансије,
-а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић
94.
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:
ОДЛУКA
о додјели буџетских средстава за потребе СПЦО
Церовица
Члан 1.
Додјељују буџетска средства за радове на
петропавловском храму у Церовици у износу од  

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
О б р а з л о ж е њ е:
С обзиром на расположивост средстава,
на позицији „Текући грантови етичких и вјерских
организација и националних мањина“, одлучено је као
у диспозитиву.
Број: 04-2/1-415-84-1/19
Станари, 19.06.2019. године
Достављено:
-СПЦО Церовица,
-Одјељење за привреду и финансије,
-а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић
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Садржај:
82. О Д Л У К A о давању сагласности за потписивање Уговора о заједничком улагању

1.

83. О Д Л У К A о кредитном задужењу општине Станари

1.

84. О Д Л У К A о додјели средстава за потребе Црвеног крста Станари

2.

85. О Д Л У К A о додјели средстава за потребе Организације породица погинулих и  заробљених бораца и
2.
несталих цивила општине Станари
86. О Д Л У К А о додјели средстава за потребе Општинске борачке организације Станари

3.

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

3.

88. О Д Л У К A о додјели средстава за потребе КУД-а „Церовица“ Церовица

4.

89. О Д Л УК А о додјели средстава за потребе Културног друштва „Оркестар хармоника“ Станари

4.

90. О Д Л У К А о додјели средстава за потребе Плесног клуба „Мажорет“ Станари

5.

91. О Д Л У К А о додјели средстава за потребе Удружења пољопривредних произвођача „Пољопривредник“
Станари
5.
92. О Д Л У К A о додјели средстава за потребе Синдикалне организације Општинске управе Станари

5.

93. О Д Л У К A о додјели буџетских средстава за потребе Спортског друштва ‘’РУДАР’’ Станари

6.

94. О Д Л У К A о додјели буџетских средстава за потребе СПЦО Церовица

6.
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