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Члан 6.

На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б)
Закона о буџетском систему РС (‘’Службени гласник
РС’’, број: 121/12 и 52/14) 59. Закона о локалној
самоуправи РС (‘’Службени гласник РС’’, број 97/16
и 36/19), члана 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 Организације породица
погинулих и   заробљених бораца и несталих цивила
општине Станари у износу од 4.000,00 KM, а на основу
Захтјева број 04-2/1-415-10/20 од 04.02.2020. 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 5.
Обавезује
се
Организације
породица
погинулих 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.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-415-10-1/20
Станари, 17.02.2020. године.
Достављено:
-именованом,
-Одјељење за привреду и финансије
-а/а

         

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                           Душан Панић с.р.

27.
На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б)
Закона о буџетском систему РС (‘’Службени гласник
РС’’, број: 121/12 и 52/14) 59. Закона о локалној
самоуправи РС (‘’Службени гласник РС’’, број 97/16
и 36/19), члана 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 2.500,00 KM, а на
основу Захтјева број 04-2/1-415-14/20 од 11.02.2020.
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 ад Бања Лука.

Страна: 2
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Члан 4.

Члан 5.

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

Обавезује се Ветерани Републике Српске ОО
Станари да оправда трошење додјељених средстава
достављањем ваљаних доказа (рачуна) на увид у
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: 04-2/1-415-14-1/20
Станари, 17.02.2020. године.
Достављено:
-именованом,
-Одјељење за привреду и финансије,
-а/а

         

       

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                          Душан Панић с.р.

28.
На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б)
Закона о буџетском систему РС (‘’Службени гласник
РС’’, број: 121/12 и 52/14) 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 УГ Ветерани
Републике Српске ОО Станари
Члан 1.
Додјељују се средства Ветеранима Републике
Српске у износу од 2.600,00 KM, а на основу Захтјева
број 04-2/1-415-9/20 од 03.02.2020. 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
Ветерани Републике Српске ОО Станари број:
5553000031592574 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 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење:
Обзиром на расположивост средстава, на
позицији Финансирање невладиних организација,
одлучено је као у диспозитиву.
Број: 04-2/1-415-9-1/20
Станари, 17.02.2020. године.
Достављено:
-Ветерани РС ,
-Одјељење за привреду и финансије,
-а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                          Душан Панић с.р.
29.
На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б)
Закона о буџетском систему РС (‘’Службени гласник
РС’’, број: 121/12 и 52/14) 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 Клуба
борилачких спортова ‘’РУДАР’’ Станари
Члан 1.
Додјељују се буџетска средства Клубу
борилачких спортова ‘’РУДАР’’ Станари у износу од
750,00 КМ, а на основу Захтјева број 04-2/1-415-18/20
од 14.02.2020. 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
Клуба борилачких спортова ‘’РУДАР’’ Станари број:
555-3000010078750 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

03. април 2020. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СТАНАРИ - БР. 4

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: 04-2/1-415-18-1/20
Станари, 17.02.2020. године
Достављено:
-КБС ‘’РУДАР’’ Станари,
-Одјељење за привреду и финансије,
-а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                          Душан Панић с.р.
30.
На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б)
Закона о буџетском систему РС (‘’Службени гласник
РС’’, број: 121/12 и 52/14) 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 Удружење пензионера
Станари
Члан 1.

Страна: 3

31.
На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б)
Закона о буџетском систему РС (‘’Службени гласник
РС’’, број: 121/12 и 52/14) 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   3.500,00 KM, а на основу
Захтјева број 04-2/1-415-5/20 од 16.01.2020. 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.

Додјељују се средства за Удружење пензионера
Општине Станари у износу од 2.000,00 KM, а на основу
Захтјева број 02-415-11/20 од 05.02.2020. године.

Средства ће бити исплаћена на жиро
рачун Удружењу пољопривредних произвођача
„Пољопривредник“
у
Станарима
број:
5553000023048232 код Нове Банке ад Бања Лука.

Члан 2.

Члан 4.

Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150 Одјељење за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој, економски
код 415 210 Финансирање невладиних организација.

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
Удружења пензионера Општине Станари број:
5553000026803490 код Нове Банке ад Бања Лука.

Обавезује се Удружењу 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 4.

Члан 6.

О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење:
Обзиром на расположивост средстава, на
позицији Финансирање невладиних организација,
одлучено је као у диспозитиву.
Број: 02-415-11-1/20
Станари, 17.02.2020. године.
Достављено:
-Удружење пензионера Станари,
-Одјељење за привреду и финансије,
-а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                         Душан Панић с.р.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-415-5-1/20
Станари, 17.02.2020. године.
Достављено:
-УПП Пољопривредник Станари,
-Одјељење за привреду и финансије,
		
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                           Душан Панић с.р.
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Страна: 4
32.

На основу 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:

03. април 2020. године

500,00 KM, а на основу Захтјева број 04-2/1-415-12/20
од 10.02.2020. године.
Члан 2.

ОДЛУКУ
о додјели буџетских средстава за потребе Taekwon
do клуб „Рудар“ Станари

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 1.

Члан 3.

Додјељују се буџетска средства Taekwon do
клуб ‘’Рудар“ Станари у износу од 1.000,00 КМ, а на
основу Захтјева број 04-2/1-415-13/20 од 11.02.2020.
године.
Члан 2.

Средства ће бити исплаћена на жиро рачун
Плесни клуб „Мажорет“ Станари број: 562-00581457092-07 код НЛБ Развојне банке.

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.

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
Taekwon do клуб ‘’Рудар’’ Станари број: 562-00581311020-74 код НЛБ Развојне Банке.

Члан 4.

Члан 5.
Обавезује се Плесни клуб „Мажорет“
Станари да оправда трошење додјељених средстава
достављањем ваљаних доказа (рачуна) на увид у
Одјељење запривреду и финансије, Одсјек за финансије
и буџет.
Члан 6.

Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Тaekwon do 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: 04-2/1-415-13-1/20
Датум: 17.02.2020.година.
Достављено:
-Taekwon do клуб „Рудар“ Станари,
-Одјељење за привреду и финансије,
-а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                         Душан Панић с.р.
33.
На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б)
Закона о буџетском систему РС (‘’Службени гласник
РС’’, број: 121/12 и 52/14) 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 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

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-415-12-1/20
Станари, 17.02.2020. године.
Достављено:
-Плесни клуб „Мажорет“ Станари,
-Одјељење за привреду и финансије,
-а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                           Душан Панић с.р.
34.
На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б)
Закона о буџетском систему РС (‘’Службени гласник
РС’’, број: 121/12 и 52/14)   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 Фудбалском
клубу ‘’РУДАР’’ Станари у износу од 5.000,00 КМ, а
на основу Захтјева број 04-2/1-415-17/20 од 13.02.2020.
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.
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Члан 3.

Члан 5.

Средства ће бити исплаћена на жиро
рачун Спортског друштва ‘’РУДАР’’ Станари број:
5553000008479608 код Нове банке А.Д. Бања Лука.

Обавезује се Удружење за помоћ дјеци и
омладини са потешкоћама у развоју „Анђео“ Станари да
оправда трошење додјељених средстава достављањем
ваљаних доказа (рачуна) на увид у 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 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 5.
Обавезује се Спортско друштво ‘’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: 04-2/1-415-17-1/20
Станари, 17.02.2020. године.
Достављено:
-ФК ‘’РУДАР’’ Станари,
-Одјељење за привреду и финансије,
-а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                          Душан Панић с.р.
35.
На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б)
Закона о буџетском систему РС (‘’Службени гласник
РС’’, број: 121/12 и 52/14)   59. Закона о локалној
самоуправи РС (‘’Службени гласник РС’’, број  97/16),
члана 68. и 69. 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 се 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 04-2/1-415-21/20 од 19.02.2020. 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
Удружење за помоћ дјеци и омладини са потешкоћама
у развоју „Анђео“ Станари број: 5553000036020139 код
Нове банке ад Бања Лука.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.

Број: 04-2/1-415-21-1/20
Станари, 20.02.2020. године.
Достављено:
-Удружење „Анђео“,
-Одјељење за привреду и финансије,
-а/а

           
       

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                          Душан Панић с.р.
36.
На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б)
Закона о буџетском систему РС (‘’Службени гласник
РС’’, број: 121/12 и 52/14)   59. Закона о локалној
самоуправи РС (‘’Службени гласник РС’’, број   97/16
и 36/19), 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 15.000,00 KM, а
на основу Захтјева број 04-2/1-415-23/20 од 24.02.2020.
године.
Члан 2.
Средсва 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.
Средства ће бити исплаћена на жиро рачун ОО
Црвеног крста Станари број: 5675412700002570 код
Сбербанк 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 Општинска организација црвеног
крста Станари да оправда трошење додјељених
средстава достављањем ваљаних доказа (рачуна) на
увид у Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за
финансије и буџет.
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Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-415-23-1/20
Станари, 25.02.2020. године.
Достављено:
-OO ЦК Станари,
           
-Одјељење за привреду и финансије,
-а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                            Душан Панић
37.
На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б)
Закона о буџетском систему РС (‘’Службени гласник
РС’’, број: 121/12 и 52/14) 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:

03. април 2020. године

38.
На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б)
Закона о буџетском систему РС (‘’Службени гласник
РС’’, број: 121/12 и 52/14)   59. Закона о локалној
самоуправи РС (‘’Службени гласник РС’’, број   97/16
и 36/19), члана 68. и 69. Статута општине Станари
(‘’Службени гласник општине Станари’’, број 5/17),
начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Центра за развој
свјеснијег и проактивнијег приступа животу
„Лотос“ Станари
Члан 1.
Додјељују се средства Центру за развој
свјеснијег и проактивнијег приступа животу „Лотос“
Станари у износу од 500,00 KM, а на основу Захтјева
број 04-2/1-415-22/20 од 19.02.2020. године.
Члан 2.

ОДЛУКУ
о додјели буџетских средстава за потребе Удружења
за превенцију хипертензије, инфаркта и шлога
„ХИСПА БХ“ Добој

Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138120 Начелник општине, економски код
415 210 Грантови непрофитним субјектима у земљи

Члан 1.

Члан 3.

Додјељују се буџетска средства Удружењу за
превенцију хипертензије, инфаркта и шлога „ХИСПА
БХ“ Добој у износу од 1.000,00 KM, а на основу
Захтјева број 04-2/1-421-5/20 од 26.02.2020. године.

Средства ће бити исплаћена на жиро рачун
Центра за развој свјеснијег и проактивнијег приступа
животу „Лотос“ Станари број: 5553000045948477 код
Нове банке ад Бања Лука.

Члан 2.

Члан 4.

Наведена средства биће извршена са
потрошачке јединице 0138120 Начелник општине са
позиције 415 200 Текући грантови - спонзорство.

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 Удружења за
превенцију хипертензије, инфаркта и шлога „ХИСПА
БХ“ Добој број: 5553000032646964 код Нове банке.
Члан 4.

Члан 5.
Обавезује се Центар за развој свјеснијег и
проактивнијег приступа животу „Лотос“ 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.

О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Удружење за превенцију
хипертензије, инфаркта и шлога „ХИСПА БХ“ Добој 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: 04-2/1-421-5-1/20
Станари, 26.02.2020. године.
Достављено:
именованом,
Начелник општине,
а/а.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                          Душан Панић с.р.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-415-22-1/20
Станари, 27.02.2020. године.
Достављено:
-Центар за развој свјеснијег и проактивнијег
приступа животу „Лотос“ Станари
-Одјељење за привреду и финансије,
-а/а

           

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                         Душан Панић с.р
39.
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи РС (‘’Службени гласник РС’’, број
97/16 и 36/19), члана 68. Статута општине Станари
(‘’Службени гласник РС’’, број 5/17), члана 2. и 5.
Закона о финансирању политичких странака из буџета
републике, града и општине (‘’Службени гласник РС’’,
број 65/08), а у вези са Одлуком о начину расподјеле
финансијских средстава политичким странкама из
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буџета општине Станари (‘’Службени гласник РС’’,
број 5/15), начелник општине доноси:

Члан 4.

ОДЛУКУ
о додјели буџетских средстава OO СП Станари

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

Члан 1.
Додјељују се буџетска средства ОО СП
Станари у износу од 2.000,00 КМ, а на основу захтјева
број 04-2/1-415-20/20 од 18.02.2020. године.
Члан 2.

Обавезује се Удружење гардиста да оправда
трошење додјељених средстава достављањем ваљаних доказа
(рачуна) на увид у Одјељење за привреду и финансије, Одсјек
за финансије и буџет.
Члан 6.

Горе наведена средства биће исплаћена са
потрошачке јединице 0138150 Одјељење за привреду,
друштвене дјелатности и локални економски развој,
са позиције 415 200 Текући грантови политичким
организацијама и удружењима.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро рачун
број: 562-100-80000-402-34 код НЛБ Развојне Банке.
Члан 4.
За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-415-20-1/20
Станари, 20.02.2020. године.
Достављено:
- ОО СП Станари,     
          
- Одјељење за привреду и финансије,
- а/а.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-421-3-1/20
Станари, 26.02.2020. године.
Достављено:
-Удружење гардиста
      
-Одјељење за привреду и финансије,        
-а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                    Душан Панић с.р.
41.
На основу 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 Kaрате клуб
‘’СЛОГА-ХЕМОФАРМ’’ Добој, секција Станари
Члан 1.

                   
    

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                          Душан Панић с.р.
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)  59. Закона о локалној самоуправи РС (‘’Службени
гласник РС’’, број   97/16 и 36/19), члана 68. и 69. Статута
општине Станари (‘’Службени гласник општине Станари’’,
број 5/17), начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Удружења гардиста
Члан 1.
Додјељују се средства Удружењу гардиста у износу
од 500,00 KM, а на основу Захтјева број 04-2/1-421-3/20 од
28.01.2020. године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке јединице
0138120 Начелник општине, економски код 415 210 Грантови
непрофитним субјектима у земљи
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро рачун
Удружења гардиста број: 562-008-81546039-60 код НЛБ
Развојна банка.

Додјељују се буџетска средства Kaрате клубу  
‘’СЛОГА“ секција Станари у износу од 1.000,00 КМ, а на
основу Захтјева број 04-2/1-415-28/20 од 03.03.2020. 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: 04-2/1-415-28-1/20
Датум, 10.03.2020.година.
Достављено:
-КК ‘’Слога’’ Добој, секција Станари,
-Одјељење за привреду и финансије,
-а/а.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                    Душан Панић с.р.
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Члан 3.

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) 59. Закона о локалној самоуправи РС (‘’Службени
гласник РС’’, број 97/16и 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 1.000,00 KM, а на основу Захтјева
број 04-2/1-415-26/20 од 02.03.2020. године.

Средства ће бити исплаћена на жиро рачун Удружења
грађана „Моја Радња“ Радња доња број: 5553000044114207
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 грађана „Моја Радња“
Радња доња да оправда трошење додјељених средстава
достављањем ваљаних доказа (рачуна) на увид у Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 6.

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.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 04-2/1-415-25-1/20
Станари, 16.03.2020. године.
Достављено:
-Удружење „Моја Радња“,
           
-Одјељење за привреду и финансије,

Средствима ће бити исплаћена на жиро рачун
Удружења савеза бораца НОР Станари број: 555-3000028707503.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                    Душан Панић с.р

Члан 4.

На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б) Закона о
буџетском систему РС (‘’Службени гласник РС’’, број: 121/12
и 52/14)  59. Закона о локалној самоуправи РС (‘’Службени
гласник РС’’, број  97/16и 36/19), члана 68. Статута општине
Станари (‘’Службени гласник општине Станари’’, број 5/17),
начелник општине доноси:

О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење:
Обзиром на расположивост средстава, на позицији
Финансирање невладиних организација, одлучено је као у
диспозитиву.
Број: 04-2/1-415-26-1/20
Станари, 16.03.2020. године.
Достављено:
-НОР Станари,
-Одјељење за привреду и финансије,
-а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                   Душан Панић с.р.
43.

44.

ОДЛУКУ
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 2.000,00
KM, а на основу Захтјева број 02-415-31/20 од 09.03.2020.
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.

На основу члана 43. став (2) алинеја а) и б) Закона о
буџетском систему РС (‘’Службени гласник РС’’, број: 121/12
и 52/14)  59. Закона о локалној самоуправи РС (‘’Службени
гласник РС’’, број   97/16), члана 68. и 69. Статута општине
Станари (‘’Службени гласник општине Станари’’, број 5/17),
начелник општине доноси:

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

ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Удружења „Моја Радња“
Радња доња

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

Члан 1.
Додјељују се средства Удружењу грађана „Моја
Радња“ Радња доња у износу од 5.000,00 KM, а на основу
Захтјева број 04-2/1-415-25/20 од 26.02.2020. 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 4.

Члан 5.
Обавезује се Културног друштва „Оркестар
хармоника“ 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: 02-415-31-1/20
Станари, 16.03.2020. године.
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Достављено:
-КД „Оркестар Хармоника“ Станари,           
-Одјељење за привреду и финансије,
-а/а
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                     Душан Панић с.р.
45.

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:
Н А Р Е Д Б У
о спровођењу прољећне фазе систематске дератизације
на подручју општине Станари у 2020. 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.
Општа систематска дератизација ће се спровести у
периоду од 16.03. до 31.03.2020. године.
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 обухва-тиће:
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, канализационе
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).
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
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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.
Члан 7.
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
одредби уговора.
Члан 8.
Ова Наредба ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“.
Број: 02-365-1/20
Датум: 28.02.2020. године                                                                  
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                     Душан Панић с.р.
46.
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама (”Службени гласник Републике
Српске” бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести (”Службени гласник
Републике Српске” бр.90/17), чл, 59.и 82. Закона о локалној
самоуправи (”Службени гласник Републике Српске” бр.97/16
и 36/19), члана 3. Одлуке о формирању Општинског штаба за
ванредне ситуације Станари ( ”Службени гласник општине
Станари” бр. 4/15) и члана 68. Статута (”Службени гласник
општине Станари” бр.5/17), а на приједлог Опшштинског
штаба за ванредне ситуације начелник општине доноси
НАРЕДБУ
о регулисању рада трговинских и других објеката на
подручју општине Станари
у сврху превенције корона вируса
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање
и сузбијање заразних болести те заштите и спасавања
становништва:
1. Ограничава се рад од 7,00 до 18,00 часова сваким
даном, сљедећим објектима:
– трговачким  радњама,
– угоститељским објектима свих врста (изузев угоститељских
објеката у оквиру вршења дјелатности смјештаја гостију), а
укључујући и угоститељски објекат смештен на бензинској
пумпи, док бензинска пумпа наставља да ради у досадашњем
режиму, с тим да је продаја осталих роба, осим горива,
ограничена до 18:00 часова.
2. Ограничава се рад од 7,00 до 22,00 часа сваким
даном сљедећим објектима:
– субјектима који обављају дјелатност производње хљеба,
пецива и свјеже тјестенине.
3. Обавезују се пружаоци услуга из тачке 1.алинеја
1.  и тачке 2. да обезбједе минимално растојање од 1 метра
између корисника услуга.
4. Обавезују се ЈКП „Екосфера“ и Територијална
ватрогасна јединица да редовно врше одржавање јавне
хигијене и прање улица, свакодневно.
5. Обавезују се јавне институције и органи локалне
самоуправе, као и сви привредни и други сувјети на подручју
општине Станари да у објектима обављања својих дјелатности
или услуга обезбједе континуирано дезинфекцију свих
радних и других површина ( улази, рукохвати, пултиви и сл),
те дезинфекцију руку на улазне објекте.
6. Задужује се комунална  полиција да у провођењу
ове наредбе  обезбиједи поштовање исте од стране напријед
наведених субјеката.
7. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи
из тачке 4, 5.   и 6.наредбе, свакодневно ће извјештавати
Команданта општинског штаба за ванредне ситуације.
8. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а траје до
31.03.2020.године, те ће Штаб одрђене мјере по потреби
допуњавати и мијењати.
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Штаб је дао и препоруке за грађанство:
•
На подручју општине Станари епидемиолошка
ситуација је задовољавајућа и нема заражених корона
вирусом,
•
грађанима се препоручује да не ставарају залихе
хране и хигијенских производа, јер истих има довољно на
тржишту,
•
послодавцима се препоручује да процес рада
организују са минималним бројем извршилаца, уз мјере
појачане дезинфекције,
•
старијим лицима и хроничним болесницима
препоручено је, да смање кретање и остану код куће како се
не би излагали опасности,
•
Oпштинска управа, јавна предузећа и установе
организоваће одређени број улаза, а грађане позивамо да не
долазе у наведене институције без велике потребе.
•
грађани који су дошли из иностранства да се јаве у
Дом здравља и да поштују мјере самоизолације.
Број: 02-050-3.4/20
Датум: 16.03.2020. године
                                               КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА                                                                                                                                               
                                                           ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  
                                                                 Душан Панић с.р.
47.
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама (”Службени гласник Републике
Српске” бр.121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести (”Службени гласник
Републике Српске” бр.90/17), чл, 59.и 82. Закона о локалној
самоуправи (”Службени гласник Републике Српске” бр.97/16
и 36/19), члана 3. Одлуке о формирању Општинског штаба за
ванредне ситуације Станари ( ”Службени гласник општине
Станари” бр. 4/15) и члана 68. Статута (”Службени гласник
општине Станари” бр.5/17), а на приједлог Опшштинског
штаба за ванредне ситуације начелник Општине доноси
НАРЕДБУ
о регулисању рада трговинских и других објеката на
подручју општине Станари
у сврху превенције вируса корона
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање
и сузбијање заразних болести те заштите и спасавања
становништва:
1.Забрањује се рад угоститељским објектима,
сваким радним даном   и у дане викенда   почевши од
18.03.2020. године па до 23.03.2020. године осим:
а)    угоститељским објектима који могу радити
кетеринг (доставу) хране, само ради припреме хране унутар
објекта, док  услуживање гостију није дозвољено у објекту.
Достава хране ограничена је до 18:00 часова. У тим објектима
није дозвољено задржавање гостију.
б) објекати намјењени за смјештаја гостију,   а
укључујући и објекат смјештен на бензинској пумпи, док
бензинска пумпа наставља да ради у досадашњем режиму, с
тим да је продаја осталих роба, осим горива, ограничена до
18:00 часова.
2.Ограничава се рад трговачким  радњама,од 7,00 до
18,00 часова сваким даном.
3.Ограничава се рад од 7,00 до 22,00 часа сваким
даном сљедећим објектима:
– субјектима који обављају дјелатност производње хљеба,
пецива и свјеже тјестенине искључиво у погледу продаје
њиховог производа.
4. Обавезују се пружаоци услуга из тачке 2. и  3. да
обезбједе минимално растојање од 1 метра између корисника
услуга.
5.Обавезују се ЈКП „Екосфера“ и Територијална
ватрогасна јединица да редовно врше одржавање јавне
хигијене и прање улица, свакодневно.
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6.Обавезују се јавне институције и органи локалне
самоуправе, као и сви привредни и други субјекти на
подручју општине Станари да у објектима обављања својих
дјелатности или услуга обезбједе континуирано дезинфекцију
свих радних и других површина ( улази, рукохвати, пултови и
сл), те дезинфекцију руку на улазу у објекте.
7. Задужује се Комунална  полиција да у провођењу
ове Наредбе  обезбиједи поштовање исте од стране напријед
наведених субјеката.
8. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи
из тачке   5. 6. и 7. Наредбе, свакодневно ће извјештавати
Команданта општинског штаба за ванредне ситуације.
9. Наредба број 02-050-3.4/20 од 16.03.2020. године
ставља се ван снаге са 18.03.2020. године.
10. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а траје до
31.03.2020.године,   те ће Штаб одређене мјере по потреби
допуњавати и мијењати.
Штаб је дао и препоруке за грађанство:
•
На подручју општине Станари епидемиолошка
ситуација је задовољавајућа и нема заражених корона
вирусом,
•
грађанима се препоручује да не ставарају залихе
хране и хигијенских производа, јер истих има довољно на
тржишту,
•
послодавцима се препоручује да процес рада
организују са минималним бројем извршилаца, уз мјере
појачане дезинфекције,
•
старијим лицима и хроничним болесницима
препоручено је, да смање кретање и остану код куће како се
не би излагали опасности,
•
Oпштинска управа, јавна предузећа и установе
организоваће одређени број улаза, а грађане позивамо да не
долазе у наведене институције без велике потребе.
•
грађани који су дошли из иностранства да се јаве у
Дом здравља и да поштују мјере самоизолације.
Број: 02-050-3.6/20
Датум: 17.03.2020. године
                                                         КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА
                                                          ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ                                                                                                           
                                                                  Душан Панић с.р.
48.
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама (”Службени гласник Републике
Српске”, број: 121/12 и 46/17), члана 43. 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 36/19), члана 3. Одлуке о формирању
Општинског штаба за ванредне ситуације Станари
(”Службени гласник општине Станари”, број: 4/15) и члана
4. Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације, број:
01-3/20 од 17.03.2020. године, а на приједлог Опшштинског
штаба за ванредне ситуације начелник општине доноси
НАРЕДБУ
о регулисању рада трговинских и других објеката на
подручју општине Станари
у сврху превенције вируса корона
Овом Наредбом прописују се ванредне мјере у
циљу превенције ширења вируса корона “SARS-CoV-2” и
“COVID-19” на територији општине Станари, а за спречавање
и сузбијање заразних болести,   те заштите и спасавања
становништва:
1.
•
•

До 30. марта 2020. године забрањују се
сва јавна окупљања,
рад угоститељским објектима, осим:

а) Угоститељским објектима који могу радити
кетеринг (доставу) хране, само ради припреме хране унутар
објекта, док  услуживање гостију није дозвољено у објекту.
Достава хране ограничена је до 18:00 часова. У тим објектима
није дозвољено задржавање гостију.
б) Објекти намјењени за смјештај гостију,   а укључујући и
објекат смјештен на бензинској пумпи, док бензинска пумпа
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наставља да ради у досадашњем режиму, с тим да је продаја
осталих роба, осим горива, других нафтних деривата и плина
ограничена од 7:00 до 18:00 часова.
•
рад трговинама, осим субјеката из тачке 2.
•
козметичко-фризерским салонима,
•
рад пијацама,
•
рад приватним стоматолошким амбулантама,
•
рад приређивача игара на срећу,
•
рад спортских организација и школа спорта, те
тренинга и организовања такмичења за спортисте свих
категорија.
2.

Ограничава се рад:

•
трговинама прехране/робе широке потрошње,
трговине сточне хране  и трговине на велико од 7:00 до 18:00
часова,
•
апотеке и пољопривредне апотеке – без промјене
радног времена,
•
субјектима који обављају дјелатност производње
хљеба, пецива и свјеже тјестенине искључиво у погледу
продаје њиховог производа,   рад се ограничава од 7:00 до
22:00 часа сваким даном.
Рад у наведеним субјектима организовати уз
предузимање сљедећих мјера:
- ограничавање броја људи који истовремено могу бити у
затвореном продајном   простору, тако да се на улазу регулише
број особа које истовремено могу  улазити,
- испред благајни означити и организовати размак између
купаца од најмање 1m,
- у затвореном продајном простору омогућити брз проток
купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и
појачане хигијене,
- достава животних намирница је дозвољена од 07:00 до 18:00
часова за оне   субјекте који су регистровани за обављање те
дјелатности уз максималне мјере
   хигијене и сигурности које ће контролисати контролни
органи.
3. Општинска управа општине Станари и остали
субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати
свој рад како слиједи:
-   организовати рад са минималним бројем потребних
извршилаца на лицу  мјеста, а остала лица упутити на рад од
куће или рад код куће,
- на улазу у све службене просторије органа из ове тачке које
пружају услуге
  грађанима ограничити број особа које истовремено могу да
уђу и бораве у
   просторијама органа, онемогућити задржавање у
просторијама органа и
  прављење дужих редова у затвореном простору,
- одржавати растојање између грађана у затвореним
просторима управе од
  најмање 1m уз предузимање мјера дезинфекције и појачане
хигијене.
4.   Дом здравља ће реорганизовати свој рад по
усаглашеним препорукама и закључцима ресорно надлежног
Министарства при чему ће се:
- организовати за пружање здравствене заштите
примарно особама које могу   бити заражене вирусом корона,
- приоритетно и без задршке проводити мјере анкетирања
лица која су била у   контакту са зараженим, са предлагањем
кућне изолације за све особе првог контакта и достављати
Институту за јавно здравство и надлежним   институцијама
све тражене податке у складу са препорукама,
- организовати без прекида (0-24 часа) службу јављања,
давања одговора и   услуге лицима која ће се јављати због
уласка у земљу на граничним прелазима,
- пружање стоматолошких услуга у хитним случајевима уз
поштовање свих   превентивних мјера.
5. Обавезују се ЈКП “Екосфера“ и Територијална
ватрогасна јединица да редовно врше одржавање јавне
хигијене и прање улица, свакодневно.
6. Обавезују се јавне институције и органи локалне
самоуправе, као и сви привредни и други субјекти на
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подручју општине Станари, да у објектима обављања својих
дјелатности или услуга обезбједе континуирано дезинфекцију
свих радних и других површина (улази, рукохвати, пултови и
сл.), те дезинфекцију руку на улазу у објекте.
7. Задужује се Комунална  полиција да у провођењу
ове Наредбе  обезбиједи поштовање исте од стране напријед
наведених субјеката.
8. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи
из тачке 4, 5. и 7.   Наредбе, свакодневно ће извјештавати
Команданта општинског штаба за ванредне ситуације.
9.   Штаб за ванредне ситуације ће по потреби
мијењати и допуњавати наредбу.
10. Ступањем на снагу ове Наредбе престаје да
важи Наредба број: 02-050-3.6/20 од 17.03.2020. године.
11. Ова Наредба ступа на снагу одмах,  а објавиће се
у Службеном гласнику општине Станари.
Штаб је дао и препоруке за грађанство:
•
На подручју општине Станари епидемиолошка
ситуација је задовољавајућа и нема заражених корона
вирусом;
•
Грађанима се препоручује да не ставарају залихе
хране и хигијенских производа, јер истих има довољно на
тржишту;
•
Послодавцима се препоручује да процес рада
организују са минималним бројем извршилаца, уз мјере
појачане дезинфекције;
•
Старијим лицима и хроничним болесницима
препоручено је да смање кретање и остану код куће како се
не би излагали опасности;
•
Oпштинска управа, јавна предузећа и установе
организоваће одређени број улаза, а грађане позивамо да не
долазе у наведене институције без велике потребе;
•
Грађани који су дошли из иностранства да се
телефонским путем јаве у Дом здравља и да поштују мјере
самоизолације.
Број: 02-050-3.12/20
Датум: 20.03.2020. године
                                                         КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА
                                                           ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
                                                                  Душан Панић с.р.

49.
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама (”Службени гласник Републике
Српске”, број: 121/12 и 46/17), члана 43. 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 36/19), члана 3. Одлуке о формирању
Општинског штаба за ванредне ситуације Станари
(”Службени гласник општине Станари”, број: 4/15) и
Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације, број: 051/20 од 21.03.2020. године, а на приједлог Општинског штаба
за ванредне ситуације начелник Општине доноси
НАРЕДБУ
о ограничењу и забрани кретања лица на територији
општине Станари
Овом Наредбом прописују се ванредне мјере у
циљу превенције ширења вируса корона “SARS-CoV-2” и
“COVID-19” на територији општине Станари, а за спречавање
и сузбијање заразних болести,   те заштите и спасавања
становништва:
1.
Наређује се забрана кретања лицима са
навршених 65 и више година живота.
2.
Забрањује се свим лицима кретање на
јавним површинама у времену од 20:00 до 05:00 часова.
3.
Забрана из тачке 1. и 2. не односи се на:
•здравствене раднике који су на задатку,
•лица којим је неодложно потребна здравствена помоћ,
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•припадника Министарства унутрашњих послова који су на
задатку,
•друге припаднике агенција за провођење закона и
организација која врше јавна овлаштења, који су на задатку,
•лица којима послодавац изда потврду о потреби кретања
због несметаног обављања процеса рада,
•лица којим Министарство унутрашњих послова Републике
Српске изда дозволу за кретање.
4.
Мијења се Наредба број : 02-050-3.12/20  
од 20.03.2020. године у тачки 2. алинеја 3. која сада гласи:
„субјектима који обављају дјелатност производње хљеба,
пецива и свјеже тјестенине искључиво у погледу продаје
њиховог производа,  рад се ограничава од 7:00 до 20:00 часа
сваким даном“.
5.
Наредба Општинског штаба за ванредне
ситуације број: 02-050-3.12/20   од 20.03.2020.године   у
осталом дијелу остаје на снази.
6.
Непоштовање забрана из тачке 1.,2. и 4.
ове Наредбе казниће се у складу са законским прописима
Републике Српске.
7.
Ова Наредба ступа на снагу одмах,
примјењује се до 30.03.2020. године.
8.
Наредба ће  бити објављена у Службеном
гласнику општине Станари.
Штаб је дао и препоруке за грађанство:
•
На подручју општине Станари епидемиолошка
ситуација је задовољавајућа и нема заражених корона
вирусом;
•
Грађанима се препоручује да не ставарају залихе
хране и хигијенских производа, јер истих има довољно на
тржишту;
•
Послодавцима се препоручује да процес рада
организују са минималним бројем извршилаца, уз мјере
појачане дезинфекције;
•
Старијим лицима и хроничним болесницима
препоручено је да смање кретање и остану код куће како се
не би излагали опасности;
•
Oпштинска управа, јавна предузећа и установе
организоваће одређени број улаза, а грађане позивамо да не
долазе у наведене институције без велике потребе;
•
Грађани који су дошли из иностранства да се јаве у
Дом здравља и да поштују мјере самоизолације.
Број: 02-050-3.13/20
Датум: 22.03.2020. године
                                                               КОМАНДАНТ ШТАБА
                                                                       Душан Панић
50.
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама (”Службени гласник Републике
Српске”, број: 121/12 и 46/17), члана 43. 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 36/19), члана 3. Одлуке о формирању
Општинског штаба за ванредне ситуације Станари
(”Службени гласник општине Станари”, број: 4/15) и члана
4. Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације, број:
01-3/20 од 17.03.2020. године, а на приједлог Опшштинског
штаба за ванредне ситуације начелник општине доноси
НАРЕДБУ
о регулисању рада удружења грађана на територији
општине Станари
Овом Наредбом прописују се начин организовања
рада удружења грађана на територији општине Станари,
осим Црвеног крста, која имају сједиште или канцеларију на
територији општине Станари, а у циљу превенције ширења
вируса корона “SARS-CoV-2” и “COVID-19” на територији
општине Станари, а за спречавање и сузбијање заразних
болести,  те заштите и спасавања становништва:
1. До даљњег се ограничава рад удружењимa
грађана који имају сједиште или канцеларију на територији
општине Станари   на начин да рад у својим просторијама
могу организовати један дан седмично у периоду од 8 до 12
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часова уз поштовање следећих мјера:
-   организовати рад са минималним бројем потребних
извршилаца на лицу
   мјеста, а остала лица упутити на рад од куће,
- на улазу у све службене просторије удружења, које пружају
услуге
  грађанима, ограничити број особа које истовремено могу да
уђу и бораве у
   просторијама удружења, онемогућити задржавање у
просторијама удружења и
  прављење дужих редова у затвореном простору,
- одржавати растојање између грађана у затвореним
просторима удружења од
  најмање 1м уз предузимање мјера дезинфекције и појачане
хигијене.
Ово ограничење се не односи на Црвени крст општине
Станари.
2. Задужују се удружења из тачке 1. да доставе
Штабу инфомацију о дану када су одлучили да раде.
3.Задужује се Комунална полиција да у провођењу
ове Наредбе  обезбиједи поштовање исте од стране напријед
наведених субјеката.
4.  Ова Наредба ступа на снагу одмах, а објавиће се
у Службеном гласнику општине Станари.
Број: 02-050-3.21/20
Датум: 26.03.2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА                                                                                                   
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
                                                                    Душан Панић с.р.
51.
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама (”Службени гласник Републике
Српске”, број: 121/12 и 46/17), члана 43. 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 36/19), члана 3. Одлуке о формирању
Општинског штаба за ванредне ситуације Станари
(”Службени гласник општине Станари”, број: 4/15) и
Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације, број: 075/20 од 23.03.2020. године, а на приједлог Општинског штаба
за ванредне ситуације начелник Општине доноси
НАРЕДБУ
о допуни Наредбе
о ограничењу и забрани кретања лица на територији
општине Станари
1. У Наредби о ограничењу и забрани кретања
лица на територији општине Станари број: 02-050-3.13/20 од
22.03.2020. године у тачки 3. додаје се нова подтачка (седма)
која гласи: „домаће и стране превознике који врше превоз
ставари у друмском саобраћају уз предочавање доказа о
вршењу превоза (потврда из подтачке пет ове тачке, потврда
о ангажовању возача, међународни товарни лист (CMR),
отпремница, путни налог)“.
2. Ова наредба ступа на снагу даном доношења и
објавит ће се у „Службеном гласнику општине Станари“.
Број: 02-050-3.20/20
Датум: 26.03.2020. године
                                                               КОМАНДАНТ ШТАБА
                                                                      Душан Панић с.р.
52.
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама (”Службени гласник Републике
Српске”, број: 121/12 и 46/17), члана 43. 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 36/19), члана 3. Одлуке о формирању
Општинског штаба за ванредне ситуације Станари
(”Службени гласник општине Станари”, број: 4/15) и
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Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације, број: 113/20 од 30.03.2020. године, а на приједлог Општинског штаба
за ванредне ситуације начелник Општине доноси
НАРЕДБУ
о дозволи кретања лицима са навршених 65 и више
година живота
1. Изузетно од тачке 1. Наредбе о ограничењу и
забрани кретања лица на територији општине Станари  број:
02-050-3.13/20 од 22.03.2020. године   којим је наређена  
забрана кретања лицима са навршених 65 и више година
живота, дозвољава се кретање наведеним лицима уторком и
петком у времену од 7:00 до 10:00 часова, а ради куповине
основних животних намирница, лијекова и обављању послова
у банкама.
2. Власници трговачких радњи, апотека и одговорна
лица у банкама дужни су организовари рад на начин да
се строго придржавају мјера заштите које се односе на
дезинфекцију, социјално растојање и боравак   у просторији
до три лица.
3.Препоручује се власницима трговинских радњи,
апотека и одговорних лица у банкама да у наведеном пероду,
а у циљу заштите здравља лица са навршених 65 и више
година живота и спречавању ширења болести изазване новим
вирусом корона (COVID-19), пружају услуге искључиво тим
лицима.
4.Препоручује се лицима млађим од 65 година
живота да, имајући у виду разлоге наведене у тачки 3. ове
Наредбе,    у периоду утврђеном   у тачки 1. ове Наредбе не
обављају куповину и не обављају послове у банкама.
5.У сеоским подручјима, а ради обављања
пољопривредних послова, дозвољава се кретање лица
старости до 75 година, уз обавезно придржавање заштитне
мјере социјалног растојања.
6.Дозвољава се кретање од мјеста становања до
пчелињака, уторком и у дане викенда, лицима која посједују
рјешење о регистрацији пчелињака, а које је издато од стране
Министарства пољопривреде, шумарстав и водопривреде.
7.Ова Наредба ступа на снагу одмах, а примјењује
се до 15.04.2020. године.
8.Наредба ће  бити објављена у Службеном гласнику
општине Станари.
Број: 02-050-3.25/20
Датум: 31.03.2020. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
                                                                       Душан Панић
53.
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама (”Службени гласник Републике
Српске”, број: 121/12 и 46/17), члана 43. 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 36/19), члана 3. Одлуке о формирању
Општинског штаба за ванредне ситуације Станари
(”Службени гласник општине Станари”, број: 4/15) и
Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације, број: 114/20 од 30.03.2020. године, а на приједлог Општинског штаба
за ванредне ситуације начелник Општине доноси
НАРЕДБУ
о продуженој примјени Наредби
1.Овом Наредбом продужује се примјена Наредбе о
ограничавању и забрани кретања лица на територији општине
Станари 02-050-3.13/20   од 22.03.2020. године и Наредбе о
допуни Наредбе о ограничавању и забрани кретања лица
на територији општине Станари   број 02-050-3.20/20   од
26.03.2020. године.
2.Наредбе из тачке 1. пријењиваће се до 15.04.2020.
године.
3.Наредба  ступа на снагу са даном доношења, бити
ће објављена у Службеном гласнику општине Станари.
Број: 02-050-3.26/20
Датум: 31.03.2020. године
                                                               КОМАНДАНТ ШТАБА
                                                                    Душан Панић с.р.                                                                          
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54.
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама (”Службени гласник Републике
Српске”, број: 121/12 и 46/17), члана 43. 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 36/19), члана 3. Одлуке о формирању
Општинског штаба за ванредне ситуације Станари
(”Службени гласник општине Станари”, број: 4/15) и члана
4. Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације, број:
11-2/20 од 30.03.2020. године, а на приједлог Опшштинског
штаба за ванредне ситуације начелник општине доноси
НАРЕДБУ
о регулисању рада трговинских и других објеката на
подручју општине Станари
у сврху превенције вируса корона
Овом Наредбом прописују се ванредне мјере у
циљу превенције ширења вируса корона “SARS-CoV-2” и
“COVID-19” на територији општине Станари, а за спречавање
и сузбијање заразних болести,   те заштите и спасавања
становништва:
1. До 15. априла 2020. године забрањују се
1)сва јавна окупљања,
2)рад угоститељским објектима за исхрану и пиће, осим:
а) Угоститељским објектима који могу радити
кетеринг (доставу) хране, само ради припреме хране унутар
објекта, док  услуживање гостију није дозвољено у објекту.
Достава хране ограничена је до 18:00 часова. У тим објектима
није дозвољено задржавање гостију.
б) Објекти намјењени за смјештај гостију,   а
укључујући и објекат смјештен на бензинској пумпи, док
бензинска пумпа наставља да ради у досадашњем режиму, с
тим да је продаја осталих роба, осим горива, других нафтних
деривата и плина ограничена од 7:00 до 18:00 часова.
3)обављање услужних и занатских дјелатности чије обављање
захтјева непосредан контакт са корисницима (фризерски
и други третмани за уљепшавање и дјелатност за његу и
одржавање тијела)
4)рад приватним стоматолошким амбулантама,
5)рад приређивача игара на срећу,
6)рад спортских организација и школа спорта, те тренинга и
организовања такмичења за спортисте свих категорија,
7)рад трговинама, осим субјеката из тачке 2. и 3. ове Наредбе.
8)рад пијацама.
2.Ограничава се рад од 7:00 до 18:00
1)трговинама прехране/робе широке потрошње,
2)трговине сточне хране
3)трговине на велико,
4)апотеке и пољопривредне апотеке ,
5)субјектима који обављају дјелатност производње хљеба,
пецива и свјеже тјестенине искључиво у погледу продаје
њиховог производа,
6)субјектима који врше доставу хране ако су регистровани за
обављање те дјелатности уз максималне мјере    хигијене и
сигурности које ће контролисати контролни органи.
3. До 15.04.2020 године ограничава се рад од 7:00 до
15:00 часова:
1)трговинама бијелом техником, водоматеријалом и
санитаријама, грађевинским материјалом, ауто дијеловима,
дјеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом,
керамике, боја и лакова.
4. Сви субјекти из тачке 2. дужни су организовати
рад уз предузимање следећих мјера:
- ограничавање броја људи који истовремено могу бити у
затвореном продајном  простору, тако да се на улазу регулише
број особа које истовремено могу  улазити,
- испред благајни означити и организовати размак између
купаца од најмање 1м,
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- у затвореном продајном простору омогућити брз проток
купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и
појачане хигијене.

чланова Штаба: Радојица Ћелић, Дијана Кузмановић и
Милорад Субић.

5. Општинска управа општине Станари и остали
субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати
свој рад како слиједи:

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“.

-   организовати рад са минималним бројем потребних
извршилаца на лицу мјеста, а остала лица упутити на рад од
куће,
- на улазу у све службене просторије органа из ове тачке
које пружају услуге   грађанима ограничити број особа које
истовремено могу да уђу и бораве у   просторијама органа,
онемогућити задржавање у просторијама органа и   прављење
дужих редова у затвореном простору,
- одржавати растојање између грађана у затвореним
просторима управе од најмање 1м уз предузимање мјера
дезинфекције и појачане хигијене.
6. Обавезују се ЈКП “Екосфера“ и Територијална
ватрогасна јединица да редовно врше одржавање јавне
хигијене и прање улица, свакодневно.
7. Обавезују се јавне институције и органи локалне
самоуправе, као и сви привредни и други субјекти на
подручју општине Станари, да у објектима обављања својих
дјелатности или услуга обезбједе континуирано дезинфекцију
свих радних и других површина (улази, рукохвати, пултови и
сл.), те дезинфекцију руку на улазу у објекте.
8. Задужује се Комунална  полиција да у провођењу
ове Наредбе  обезбиједи поштовање исте од стране напријед
наведених субјеката.
9. О извршењу задатака из ове Наредбе, органи
из тачке 6, 7. и 8. Наредбе, свакодневно ће извјештавати
Команданта општинског штаба за ванредне ситуације.
10. Ступањем на снагу ове Наредбе престаје да
важи Наредба број: 02-050-3.12/20 од 20.03.2020. године
и тачка 4. и 5.  у Наредби о ограничењу и забрани кретања
лица на територији општине Станари  број: 02-050-3.13/20 од
22.03.2020. године
11. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а објавиће се
у Службеном гласнику општине Станари.
Број: 02-050-3.27/20  
Датум: 31.03.2020. године                                                        
КОМАНДАНТ ШТАБА
                                                                      Душан Панић с.р.

55.
На основу члана 44. Закона о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама (”Службени гласник Републике
Српске”, број: 121/12 и 46/17), чл., 2 и 15. Одлуке о
формирању Општинског штаба за ванредне ситуације
Станари (”Службени гласник општине Станари”, број: 4/15)
и члана 68. Стаута општине Станари („Службени гласник
оштине Станари“, број: 5/17) начелник општине   Станари
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању Општинског штаба за
ванредне ситуације Станари
I
Овим Рјешењем мијења се   Рјешења о именовању
Општинског штаба за ванредне ситуације Станари број:
02-810-18/17 од 22.06.2017. године на начин да се у тачки 1
подтачка 7, 8 и 14 мијења и гласи:
7) Данијела Гаврић, члан Штаба по положају,
8) Дијана Смиљанић Ђекић, члан Штаба за односе
са јавношћу и администартивно- техничке послове,
14) Владо Кајганић, члан Штаба за заштиту од
поплава.
II
Овом измјеном Рјешења разрјешавају се дужности

III

Број: 02-811-1/20
Датум: 13.03.2020. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                          Душан Панић с.р.
56.
На основу чл. 42. и 111. став 3. Закона о заштити
и спасавању у ванредним ситуацијама (”Службени гласник
Републике Српске”, број: 121/12 и 46/17), члан 45. став
3. Закона о заштити становништва од заразних болести
(”Службени гласник Републике Српске”, број: 90/17), члан 4.
став 2. Одлуке о формирању Општинског штаба за ванредне
ситуације Станари (”Службени гласник општине Станари”,
број: 4/15) и члана 68. Стаута општине Станари („Службени
гласник оштине Станари“, број: 5/17) на приједлог
Општинског штаба за ванредне ситуације начелник општине  
Станари доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Стручно-оперативног тима
I
Овим Рјешењем формира се Стручно-оперативни
тим с циљем укључивање свих институција у спречавању
ширењу заразне болести изазване вирусом корона
(COVID-19).
У Стручно-оперативни тим именују се:
1)Горан Јеринић, посланик у Народној Скупштини РС,
2)Остоја Стевановић предсједник Скупштине општине,
3)Борис Шљивић, в.д. директор ЈУ СТООС,
4)Александар Ристић, директор ОШ „Десанка Макисмовић“
Станари
5)Слађан Богдановић, в.д. директор ЈУ Центар за културу
општине Станари,
6)Дарко Кршић, в.д. директор ЈКП „Екосфера“,
7)Александер Игњић, в.д. директор ЈУ Центар за социјални
рад,
8)Небојша Тешић, комадир Полицијске станице Станари.
II
Стручно-оперативни тиме ће у сарадњи са Штабом
за ванредне ситуације општине Станари радити на провођењу
ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести,
те заштити и спашавању становништва на територији
општине Станари.
III
Стручно-оперативни тиме се именује на период од
13.03.2020. године па док постоји потреба за предузимањем
мјера и активности у циљу спречавања заразне болести  
изазване  вирусом корона (COVID-19).
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине Станари“.
Број: 02-811-1.2/20
Датум: 13.003.2020. године                                                 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                        
                                                                    Душан Панић с.р.
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II АКТИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ

57.
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама (”Службени гласник Републике
Српске”, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести (”Службени гласник
Републике Српске”, број: 90/17), члана 3. Одлуке о
формирању Општинског штаба за ванредне ситуације
Станари (”Службени гласник општине Станари”, број: 4/15) и
тачке 2. Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације,
број: 06-5/20 од 22.03.2020. године, Општински штаб за
ванредне ситуације на сједници одржаној 23.03.2020. године
доноси
ЗАКЉУЧАК
о одрђивању простора за изолацију
1.Друштвени дом у Осредку одређује се као простор
за смјештај лица за које је утврђено да је поступило супротно
мјерама кућне изолације, односно карантина.
2.Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
примјењује се до постојања потребе за карантином.
3.Закључак ће се обајвити у Службеном гаснику
општине Станари.
Број: 02-050-3.15/20                                                           
Датум: 23.03.2020. године   
КОМАНДАНТ ШТАБА
                                                                     Душан Панић с.р.                                                
58.
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама (”Службени гласник Републике
Српске”, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити
становништва од заразних болести (”Службени гласник
Републике Српске”, број: 90/17), члана 3. Одлуке о
формирању Општинског штаба за ванредне ситуације
Станари (”Службени гласник општине Станари”, број: 4/15)
Општински штаб за ванредне ситуације на сједници одржаној
26.03.2020. године доноси
ЗАКЉУЧАК
1.Закупци јавних површина ослобођени су плаћања
комуналне таксе за закуп јавне површине за угоститељске
објекте на подручју општине Станари за 2020. годину.
2.Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.
3.Закључак ће се обајвити у Службеном гаснику
општине Станари.
Број: 02-050-3.22/20
Датум: 26.03.2020. године
КОМАНДАНТ ШТАБА
                                                                    Душан Панић с.р.
59.
На основу члана 45.а), б) и ђ) Закона о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама (”Службени гласник
Републике Српске”, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона
о заштити становништва од заразних болести (”Службени
гласник Републике Српске”, број: 90/17), члана 3. Одлуке
о формирању Општинског штаба за ванредне ситуације
Станари (”Службени гласник општине Станари”, број: 4/15)
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Општински штаб за ванредне ситуације на сједници одржаној
30.03.2020. године доноси
ЗАКЉУЧАК
1.Налаже се обавезно ношење маски на јавним
мјестима на територији општине Станари.
2.Тражи се од општине Станари да ученицима
ОШ „Десанка Максмимовић“ Станари који немају приступ
интернету, пружи помоћ да им се прикључи интернет како би
могли пратити наставу као и њихови вршњаци.
3.Заштитне маске подијелити становништву преко
предсједника Савјета МЗ.
4.Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.
5.Закључак ће се обајвити у Службеном гаснику
општине Станари.
Број: 02-050-3.24/20
Датум: 30.03.2020. године
                                                               КОМАНДАНТ ШТАБА
                                                                      Душан Панић с.р.
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Садржај:
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
26. ОДЛУКA о додјели средстава за потребе Организације породица погинулих и заробљених бораца и несталих
1.
цивила општине Станари
1.
27. ОДЛУКA о додјели средстава за потребе Општинске борачке организације Станари
2.
28. ОДЛУКA о додјели средстава за потребе УГ Ветерани Републике Српске ОО Станари
2.
29. ОДЛУКA о додјели буџетских средстава за потребе Клуба борилачких спортова ‘’РУДАР’’ Станари
3.
30. ОДЛУКA о додјели средстава за Удружење пензионера Станари
31. ОДЛУКA о додјели средстава за потребе Удружења пољопривредних произвођача „Пољопривредник“ Станари 3.
4.
32. ОДЛУКA о додјели буџетских средстава за потребе Taekwon do клуб „Рудар“ Станари
4.
33. ОДЛУКA о додјели средстава за потребе Плесног клуба „Мажорет“ Станари
4.
34. ОДЛУКA о додјели буџетских средстава за потребе Фудбалског клуба ‘’РУДАР’’ Станари
5.
35. ОДЛУКA о додјели средстава за потребе Удружења „Анђео“ Станари
5.
36. ОДЛУКA о додјели средстава за потребе Црвеног крста Станари
37. ОДЛУКA о додјели буџетских средстава за потребе Удружења за превенцију хипертензије, инфаркта и шлога
6.
„ХИСПА БХ“ Добој
38. ОДЛУКA о додјели средстава за потребе Центра за развој свјеснијег и проактивнијег приступа животу
6.
„Лотос“ Станари
6.
39. ОДЛУКA о додјели буџетских средстава OO СП Станари
7.
40. ОДЛУКA о додјели средстава за потребе Удружења гардиста
41. ОДЛУКA о додјели буџетских средстава за потребе Kaрате клуб ‘’СЛОГА-ХЕМОФАРМ’’ Добој, секција
7.
Станари
8.
42. ОДЛУКA о додјели средстава Удружењу савеза бораца НОР-а Станари
8.
43. ОДЛУКA о додјели средстава за потребе Удружења „Моја Радња“ Радња доња
8.
44. ОДЛУКA о додјели средстава за потребе Културног друштва „Оркестар хармоника“ Станари
45. НАРЕДБA о спровођењу прољећне фазе систематске дератизације на подручју општине Станари у 2020.
9.
години
46. НАРЕДБA о регулисању рада трговинских и других објеката на подручју општине Станари у сврху превенције
9.
корона вируса
47. НАРЕДБУ о регулисању рада трговинских и других објеката на подручју општине Станари у сврху превенције
10.
вируса корона
48. НАРЕДБA о регулисању рада трговинских и других објеката на подручју општине Станари
10.
у сврху превенције вируса корона
11.
49. НАРЕДБA о ограничењу и забрани кретања лица на територији општине Станари
12.
50. НАРЕДБA о регулисању рада удружења грађана на територији општине Станари
12.
51. НАРЕДБA о допуни Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији општине Станари
12.
52. НАРЕДБA о дозволи кретања лицима са навршених 65 и више година живота
13.
53. НАРЕДБA о продуженој примјени Наредби
54. НАРЕДБA о регулисању рада трговинских и других објеката на подручју општине Станари у сврху превенције
13.
вируса корона
14.
55. РЈЕШЕЊЕ о измјени Рјешења о именовању Општинског штаба за ванредне ситуације Станари
14.
56. РЈЕШЕЊЕ о именовању Стручно-оперативног тима
15.
57. ЗАКЉУЧАК о одрђивању простора за изолацију
15.
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