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01. ЈУН 2020.
ГОДИНЕ

I АКТИ СКУПШТИНЕ
60.
На основу члана 19. Закона о територијалној
организацији Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ број: 69/09, 70/12, 83/14 и 106/15)
,
члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16 i 36/19), члана 37. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“ број: 5/17) и
Скупштина општине Станари на 28. редовној сједници
одржаној дана 28.05.2020. године доноси
ОДЛУКУ
о начину споразумне подјеле имовине и обавеза
између Града Добој и Општине Станари
Члан 1.
Овом Oдлуком регулише се начин споразумне
подјеле имовине и обавеза између Града Добој и
Oпштине Станари.
Саставни дио ове одлуке чини Споразум о постизању
сагласности за подјелу имовине и обавеза између Града
Добој и Oпштине Станари.
Члан 2 .
Овлашћује се начелник Oпштине Станари да
са градоначелником Града Добој потпише Споразум о
постизању сагласности за подјелу имовине и обавеза
између Града Добој и Oпштине Станари.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.

Број: 01-020-19/20
Датум:28.05.2020.год

61.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Остоја Стевановић с.р.

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), члана 37. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број 5/17), у

вези са чланом 22. став (1) тачка а) подтачка 8. Закона
о заштити и спасавању људи у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и
46/17), а у складу са Одлуком о проглашењу ванредне
ситуације за територију Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број 25/20) и Одлуком о
проглашењу ванредног стања на територији Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број
31/20), Скупштина општине Станари, на 28. редовној
сједници одржаној дана 28.05.2020. године донијела је
ОДЛУКУ
о ослобађању обавезе плаћања општинске
комуналне таксе за заузимање јавне површине
Члан 1.
1) Ослобађају се плаћања општинске
комуналне таксе за привремено заузимање дијела јавне
површине таксени обвезници на територији општине
Станари, којима је примјеном Наредбе о регулисању
рада трговинских и других објеката на подручју
општине Станари, у сврху превенције вируса корона
број: 02-050-3.4/20 од 16.03.2020. године; 02-050-3.6/20
oд 17.03.2020. године; 02-050-3.12/20 од 20.03.2020.
године, 02-050-3.27/20 од 31.03.2020. године и Закључка
број: 02-050-3.22/20 од 26.03.2020. године, забрањен
рад и то:
- таксени обвезници за постављање љетних башти
на јавних површинама, испред пословних простора
ослобађају се обавезе плаћања општинске комуналне
таксе за 2020. годину;
- таксени обвезници за постављање киоска или штанда
на јавној површини ослобађају се обавезе плаћања
општинске комуналне таксе за 2020. годину.
2) Таксени обвезници из тачке 1. алинеја 2
овог члана морају имати пребивалиште на територији
Општине Станари.

Члан 2.
1) Обвезници из члана 1. ове Одлуке остварују
право на ослобађање обавезе плаћања општинске
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Страна: 2

комуналне таксе, у складу са овом Одлуком,
подношењем захтјева општинској управи општине
Станари.
2) Захтјев се подноси Одјељењу за просторно
уређење, стамбено-комуналне послове и екологију.

Станари“.
Број:01-020-21/20
Датум:28.05.2020. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Остоја Стевановић с.р.

Члан 3.
Уколико се утврди да је захтјев таксеног
обвезника основан, овлашћује се начелник Општине
да донесе рјешење, којим се обвезник ослобађа обавезе
плаћања општинске комуналне таксе за тражени
период у току 2020. године и утврђује укупан износ
ослобађања.
Члан 4.
За реализацију Одлуке задужују се Одјељење
за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и
екологију.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу дан након
објављивања у Службеном гласнику општине Станари.

Број:01-020-20/20
Датум:28.05.2020. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Остоја Стевановић с.р.
62.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 97/16 и
36/19), члана 9, став 1, тачка з) и члана 114. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник Републике
Српске“, број: 106/09, 44/15), члана 5. Правилника о
поступку утврђивања смрти лица („Службени гласник
Републике Српске“, број: 65/10) и чланa 37. Статута
општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број: 5/17), Скупштина општине Станари,
на 28. редовној сједници, одржаној 28.05.2020. године,
доноси
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о мртвозорству на подручју
општине Станари
Члан 1.
Овом Одлуком мијења се Одлука о мртвозорству
на подручју општине Станари („Службени гласник
општине Станари број: 4/18, 6/18 и 2/19) тако што се
у члану 2, став (1) тачка 2. брише „др Александар
Панић, специјалиста гинекологије и акушерства“.
У истом члану и ставу тачка 2. постаје тачка 1.
Члан 2.
Доношењем ове Одлуке др Александар Панић,
специјалиста гинекологије и акушерства, разрјешава се
дужности мртвозорника на лични захтјев са 13.02.2020.
године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине

01. јун 2020. године

63.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19) и члана 37. Статута општине
Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
5/17), Скупштина општине Станари, на 28. редовној
сједници, одржаној дана 28.05.2020. године, доноси:
ОДЛУКУ
о куповини земљишта за потребе изградње
фабрике воде и резервоара
Члан 1.
Општина Станари, за потребе изградње
фабрике воде и резервоара, купује земљиште од
сљедећих власника:
1) Лазић (Ненада) Синише из Цвртковаца,
општина Станари,
- парцелу означену као к.ч. број 970/8, „Јабучиште“,
шума 3 класе, у површини од 1230 m2, уписана у ПЛ
број 319/2 к.о. Остружња Горња (нови премјер), што се
по старом премјеру односи на парцелу број дио 119/4,
уписана у ЗК уложак број 17 к.о. СП Остружња Горња.
2) Станковић (Ђорђе) Милета из Остружње
Доње, општина Станари,
- парцелу означену као к.ч. број 961/1, „Јанковача“,
неплодна земљишта 0 класе, у површини од 793 m2,
уписана у ПЛ број 242/3 к.о. Остружња Горња (нови
премјер), што се по старом премјеру односи на парцелу
број дио 191/12, уписана у ЗК уложак број 57 к.о. СП
Остружња Горња,
- парцелу означену као к.ч. број 961/2, „Јанковача“,
неплодна земљишта 0 класе, у површини од 193 m2,
уписана у ПЛ број 242/3 к.о. Остружња Горња (нови
премјер), што се по старом премјеру односи на парцелу
број дио 191/12, уписана у ЗК уложак број 57 к.о. СП
Остружња Горња,
- парцелу означену као к.ч. број 962/1, „Њива“,
неплодна земљишта 0 класе, у површини од 242 m2,
уписана у ПЛ број 242/3 к.о. Остружња Горња (нови
премјер), што се по старом премјеру односи на парцелу
број дио 191/15, уписана у ЗК уложак број 57 к.о. СП
Остружња Горња,
- парцелу означену као к.ч. број 962/2, „Њива“, неплодна
земљишта 0 класе, у површини од 63m2, уписана у ПЛ
број 242/3 к.о. Остружња Горња (нови премјер), што се
по старом премјеру односи на парцелу број дио 191/15,
уписана у ЗК уложак број 57 к.о. СП Остружња Горња,
- парцелу означену као к.ч. број 963/1, „Њива“, њива 6
класе, у површини од 1300 m2, уписана у ПЛ број 242/3
к.о. Остружња Горња (нови премјер), што се по старом
премјеру односи на парцелу број дио 191/10, уписана у
ЗК уложак број 57 к.о. СП Остружња Горња,
- парцелу означену као к.ч. број 963/2, „Њива“, њива 6
класе, у површини од 268 m2, уписана у ПЛ број 242/3
к.о. Остружња Горња (нови премјер), што се по старом
премјеру односи на парцелу број дио 191/10, уписана у
ЗК уложак број 57 к.о. СП Остружња Горња,
- парцелу означену као к.ч. број 963/3, „Њива“, њива 6
класе, у површини од 1376 m2, уписана у ПЛ број 242/3
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к.о. Остружња Горња (нови премјер), што се по старом
премјеру односи на парцелу број дио 191/10, уписана у
ЗК уложак број 57 к.о. СП Остружња Горња.
3) Тешић (Теодора) Борислава из Церовице,
општина Станари,
- парцелу означену као к.ч. број 1846/2, „Вакуф“, њива
6 класе, у површини од 490 m2, уписана у ПЛ број
405/2 к.о. Церовица (нови премјер), што се по старом
премјеру односи на парцелу број дио 239/4, уписана у
ЗК уложак број 232 к.о. СП Церовица,
- парцелу означену као к.ч. број 1846/3, „Вакуф“, њива
6 класе, у површини од 203 m2, уписана у ПЛ број
405/2 к.о. Церовица (нови премјер), што се по старом
премјеру односи на парцелу број дио 239/4, уписана у
ЗК уложак број 232 к.о. СП Церовица.
4) Јаковљевић (Саве) Косане рођ. Чикојевић из
Добоја, улица Краља Драгутина 24А,
Перић (Милоша) Босиљке рођ. Јањиловић из Осредка,
општина Станари,
Чикојевић (Саве) Зорана из Станара, општина
Станари,
- парцелу означену као к.ч. број 919/3, „Вис“, пашњак
5 класе, у површини од 553 m2, уписана у ПЛ број 43/3
к.о. Љеб (нови премјер), што се по старом премјеру
односи на парцелу број дио 176/22, уписана у ЗК
уложак број 105 к.о. СП Љеб,
- парцелу означену као к.ч. број 919/4, „Вис“, пашњак
5 класе, у површини од 166 m2, уписана у ПЛ број 43/3
к.о. Љеб (нови премјер), што се по старом премјеру
односи на парцелу број дио 176/22, уписана у ЗК
уложак број 105 к.о. СП Љеб.
Члан 2.
Општина Станари ће земљиште из члана 1. ове
одлуке купити по цијени од 5,00 КМ/m2.
Члан 3.
Овлашћује се начелник општине Станари да у
име општине Станари закључи уговор о купопродаји
некретнина из члана 1. ове одлуке са Лазић (Ненада)
Синишом из Цвртковаца, општина Станари, Станковић
(Ђорђе) Милетом из Остружње Доње, општина
Станари, Тешић (Теодора) Бориславом из Церовице,
општина Станари, Јаковљевић (Саве) Косаном рођ.
Чикојевић из Добоја, улица Краља Драгутина 24А,
Перић (Милоша) Босиљком рођ. Јањиловић из
Осредка, општина Станари и Чикојевић (Саве) Зораном
из Станара, општина Станари.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог данa oд
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број:01-020-22/20
Датум:28.05.2020. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Остоја Стевановић с.р.
64.
На основу члана 39, став 2, тачка 13. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 37, став 2, тачка
13. Статута општине Станари („Службени гласник
општине Станари“, број: 5/17), Скупштина општине
Станари, на 28. редовној сједници, одржаној 28.05.2020.
године доноси

Страна: 3

ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке
о додјели пословних просторија на привремено
кориштење ЈУ Центар за социјални рад Станари
Члан 1.
Овом Одлуком мијења се и допуњује Одлука
о додјели пословних просторија на привремено
кориштење ЈУ Центар за социјални рад Станари
(„Службени гласник општине Станари“ број: 7/19) на
начин да се у члану 1 мијењају алинеја 1 и 2 и гласе:
-у приземљу, канцеларије број 14 б и 14 ц, укупне
површине 12,72 м2,
-на спрату, канцеларије број 22, 23 и 30, укупне
површине 69,62 м2.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број:01-020-23/20
Датум:28.05.2020. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Остоја Стевановић с.р.
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На основу чланa 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 37. Статута општине Станари
65.
(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/17). Скупштина општине Станари,
На
основу
чланa 39.
Закона оодржаној
локалној самоуправи
(„Службени
гласник
Републике Српске“, број: 97/16
на 28.
редовној
сједници,
дана 28.05.2020.
године
доноси
и 36/19) и члана 37. Статута општине Станари („Службени гласник општине Станари“, број: 5/17). Скупштина
општине Станари, на 28. редовној сједници, одржаној дана 28.05.2020. године доноси
О ДОЛДУЛ
КУ
УКУ
о преносу права власништва над основним средствима

о преносу права власништва над основним средствима
Члан 1.

Чланопштине
1.
Преноси се право власништва над основним средствима
Станари на ЈКП „Екосферу“ Станари без
накнаде, а све према
табели основних
Преноси
се правосредствава.
власништва над основним средствима општине Станари
на ЈКП „Екосферу“ Станари без накнаде, а све према табели основних средствава.
Ред.
бр.

Назив

Ознака основног
средства

Количина

Инвентарни
бр.

20

Укупна
неотписана
вриједност
са
31.12.2019.
године
1.146,60

1.

ХДПЕ канта 50L са
стубом
Метални контејнер

Комунална опрема
Комунална опрема

13

12.188,50

1039

Комунална опрема

8

4.094,85

1070

4.

Рециклажни
метални контејнер
Метални контејнер

Комунална опрема

6

10.559,10

743

5.

ХДПЕ канте

Комунална опрема

100

2.301,51

744

6.

ХДПЕ канте 120L

Комунална опрема

100

1.542,61

860

7.

Пресконтејнер

Комунална опрема

1

14.137,50

976

8.

Метални контејнер

Комунална опрема

21

25.670,64

979

9.

Контејнерско
насеље

Комунална опрема

1

1.711,68

1772

2.
3.

1038

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се општина Станари – Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за
1
финансије и буџет и ЈКП „Екосфера“ Станари, за економско-финансијске послове.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Станари“.
Број:01-020-24/20
Датум:28.05.2020. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Остоја Стевановић с.р.

66.

На основу чланa 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
број: 97/16 и 36/19) и члана 37. Статута општине Станари
01. јун Републике
2020. године Српске“,
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СТАНАРИ - БР. 5
Страна: 5
(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/17). Скупштина општине Станари,
66.
на 28. редовној сједници одржаној дана 28.05.2020. године доноси
На основу чланa 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16
и 36/19) и члана 37. Статута општине Станари („Службени гласник општине Станари“, број: 5/17). Скупштина
Д Л28.05.2020.
У К У године доноси
општине Станари, на 28. редовној сједници одржанојО дана

о преносу права власништва над основним средствима
ОДЛУКУ
о преносу права власништва над основним средствима

Члан 1.

Члан 1.

ПреносиПреноси
се право власништва
над основним над
средствима
општине
Станари на
ЈЗУ Дом здравља
се право власништва
основним
средствима
општине
СтанариСтанари
без накнаде, а све према табели основног средства.

на ЈЗУ Дом здравља Станари без накнаде, а све према табели основног средства.

Ред.
бр.

Назив

Ознака
основног
средства

Количина

1.

ЕКГ Апарат

2.

Инхалатор

3

Стерилизатор
врућим зраком
Контејнер за
стерилизацију
Читач ренгенског
снимка

Медицинска
опрема
Медицинска
опрема
Медицинска
опрема
Медицинска
опрема
Медицинска
опрема

4
5

Инвентарни
бр.

1

Укупна
неотписана
вриједност
са 31.12.2019.
године
4.040,40

3

96,00

3

4.066,20

1

232,00

2040, 2041,
2042
2043, 2044,
2045
2046

5

600,00

1571

6.

Рефлектор

Медицинска
опрема

5

577,00

7.

Сфигмомамометар

Медицинска
опрема

10

754,00

8.

Стетоскоп

Медицинска
опрема

10

80,00

9.

202,40

4

421,60

11.

Снеленова таблица

3

532,20

12.

Метални спуштачи
језика
Метална посуда за
спуштаче језика

Медицинска
опрема
Медицинска
опрема
Медицинска
опрема
Медицинска
опрема
Медицинска
опрема

4

10.

Отоскоп са
спекулом
Офталмоскоп

1

133,40

2047, 2048,
2049, 2050,
2051
2052, 2053,
2054, 2055,
2056
2057, 2058,
2059, 2060,
2061, 2062,
2063, 2064,
2065, 2066
2067, 2068,
2069, 2070,
2071, 2072,
2073, 2074,
1
2075, 2076
2077, 2078,
2079, 2080
2081, 2082,
2083, 2084
2085, 2086,
2087
2088

1

36,00

2089

13.

опрема
11.
Снеленова таблица
Медицинска
3
532,20
опрема
12. 6 Метални спуштачи
Медицинска
СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК ОПШТИНЕ1 СТАНАРИ -133,40
БР. 5
Страна:
језика
опрема
13.
Метална посуда за
Медицинска
1
36,00
спуштаче језика
опрема
14.
Рефлексни чекић
Медицинска
5
23,00
опрема
15.

Неуролошка лампа

16

Топломјери

17.

Назална спекула

18.

Вага са
висиномјером за
одрасле
Скала за мјерење
тежине беба
Торба за кућне
потребе

19.
20.

2083, 2084
2085, 2086,
2087
01. јун2088
2020. године
2089

1

2,00

2090, 2091,
2092, 2093,
2094
2095

10

34,60

2096

4

37,40

2097

3

625,80

2098, 2099,
2100

Медицинска
опрема
Медицинска
опрема

3

534,00

6

399,60

Медицинска
опрема
Медицинска
опрема
Медицинска
опрема

4

706,40

5

36,60

2101, 2102,
2103
2104, 2105,
2106, 2107,
2108, 2109
2110, 2111,
2112, 2113
2114

3

1.500,00

2115, 2116,
2117

Медицинска
опрема
Медицинска
опрема

5

26,60

2118

4

125,40

2119

2120, 2121,
2
2122, 2123,
2124, 2125
2126

Медицинска
опрема
Медицинска
опрема
Медицинска
опрема
Медицинска
опрема

21.

Фрижидер

22.

Бубрежњак

23.

24.

Сет инструмената
за мале хирушке
захвате
Повећало

25.

Спекула

26.

Мјерач глукозе у
крви

Медицинска
опрема

6

651,60

27.

Трака за мјерење

10

33,40

28.

Сет за реанимацију

3

2.431,80

29.

Аспиратор

2

300,00

2127, 2128,
2129
2130, 2131

30.

Привремена удлага
за имобилизацију
Добоши и касете за
инструменте и
медицински
материјал
Добоши за
стерилизацију
Носила

Медицинска
опрема
Медицинска
опрема
Медицинска
опрема
Медицинска
опрема
Медицинска
опрема

5

43,40

2132

3

355,80

2133, 2134,
2135

Медицинска
опрема
Медицинска

3

340,20

4

821,60

2136, 2137,
2138
2139, 2140,

31.

32.
33.

01.

опрема
30.
Привремена удлага
Медицинска
5
43,40
за имобилизацију
опрема
31. 2020.Добоши
за
Медицинска
3
355,80
јун
године и касете
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СТАНАРИ - БР. 5
инструменте и
опрема
медицински
материјал
32.
Добоши за
Медицинска
3
340,20
стерилизацију
опрема
33.
Носила
Медицинска
4
821,60
опрема
34.
Лопатаста носила
Медицинска
2
712,00
опрема
35.
Комплет за
Медицинска
3
409,20
терапију
опрема
антифилактичког
шока
36.
Контејнер за игле
Медицинска
4
213,60
опрема
37.
Комплет за
Медицинска
1
338,60
имобилизацију
опрема
38.
Акустична
Медицинска
4
136,00
виљушка
опрема
39.
Медицинске
Медицинска
3
30,00
маказе
опрема
40.
Инвалидска колица
Медицинска
2
446,80
опрема
41.
Катетери
Медицинска
6
192,00
опрема
42.

43.
44.
45.

Прибор за
медицинско
биохемијске и
микробиолошке
Шприца за
испирање ушију
Комплет за порођај

46.

Амбубалон са
маказама
Сет за инкубацију

47.

Дифибрилатор

48.

Рукавице

49.

СИП ВоИП систем
за позив пацијената
Тарифон софтвер
за тарифирање
Рачунар Г4400/4Г

50.
51.

Медицинска
опрема

Медицинска
опрема
Медицинска
опрема
Медицинска
опрема
Медицинска
опрема
Медицинска
опрема
Медицинска
опрема
Медицинска
опрема
Медицинска
опрема
Рачунарска
опрема

2

300,00

2132
2133,
2134,
Страна: 7
2135

2136, 2137,
2138
2139, 2140,
2141, 2142
2143, 2144
2145, 2146,
2147

2148, 2149,
2150, 2151
2152
2153, 2154,
2155, 2156
2157, 2158,
2159
2160, 2161
2162, 2163,
2164, 2165,
2166, 2167
2168, 2169

3

100,20

1

66,60

3
2170, 2171,
2172
2173

2

221,20

2174, 2178

2

222,80

2175, 2176

1

3.603,40

2177

5

22,88

2179

1

1.949,71

1834

1

671,46

1938

18

15.104,16

1790, 1791,
1792, 1793,
1794, 1795,
1796, 1797,

48.

Медицинска
5
22,88
опрема
49.
СИП ВоИП систем
Медицинска
1
1.949,71
за позив пацијената
опрема
СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК
БР. 5
Страна:
8
50.
Тарифон софтвер
МедицинскаОПШТИНЕ1 СТАНАРИ -671,46
за тарифирање
опрема
51.
Рачунар Г4400/4Г
Рачунарска
18
15.104,16
опрема

52.
53.
54.

55.

56.
57.

Рукавице

Рачунар I36100/4GB/500GB
Смарт WI-FI
Фотокопирни
апарат Каннон
IR2520
Касперски
антивирусна
заштита
Аналогни FXS
адаптер
ГСМ модул за

2179
1834
01. јун1938
2020. године

1790, 1791,
1792, 1793,
1794, 1795,
1796, 1797,
1798, 1799,
1800, 1801,
1802, 1803,
1804, 1805,
1806, 1807
1813, 1814

Рачунарска
опрема
Рачунарска
опрема
Рачунарска
опрема

2

1.830,64

3

4.729,44

1

3.329,31

1817, 1818,
1819
1823

Рачунарски
програм

1

678,60

1824

Рачунарска
опрема
Рачунарска

2

206,48

1825, 1826

2

649,84

1827, 1828
4
1835, 1836

ВоИП централу

опрема

Мрежни рутер
Вигор 2925
Мрежни рутер
Вигор 2120

Мрежна опрема

2

1.238,88

Мрежна опрема

7

2.844,03

Мрежна опрема

2

7.460,40

Рачунарска
опрема
Рачунарска
опрема

1

3.830,63

2031

62.

Мрежни ПоЕ свич
24 портни
УПС Легранд
КЕОР 2200
Принтер М12А

1837, 1838,
2032, 2033,
2034, 2035,
2036
1839, 1840

20

2.742,20

63.

Принтер М26А

1

197,83

64.

Фискални принтер

2

3.040,68

1862, 1863

65.

УПС уређај за

Рачунарска
опрема
Рачунарска
опрема
Рачунарска

1841, 1842,
1843, 1844,
1845, 1846,
1847, 1848,
1849, 1850,
1851, 1852,
1853, 1854,
1855, 1856,
1857, 1858,
1859, 1860
1861

32

10.629,12

1864, 1865,

58.
59.

60.
61.

01. јун 2020. године

Принтер М26А

64.

Фискални принтер

65.

УПС уређај за
непрекидно
напајање 650ВА

66.

Софтвер МС 2016

67.

Касперски
антивирусни
програм
Мрежни ПоЕ свич
са 48 портова
Фанвил ИП
телефон Х3СП

Фанвил ИП
телефон X4

69.

70.

197,83

2

3.040,68

1862, 1863

32

10.629,12

Рачунарски
програм

10

3.194,60

Рачунарски
програм

1

265,09

1864, 1865,
1866, 1867,
1868, 1869,
1870, 1871,
1872, 1873,
1874, 1875,
1876, 1877,
1878, 1879,
1880, 1881,
1882, 1883,
1884, 1885,
1886, 1887,
1888, 1889,
1890, 1891,
1892, 1893,
1894, 1895
5
1896, 1897,
1898, 1899,
1900, 1901,
1902, 1903,
1904, 1905
1906

Мрежна опрема

1

3.730,20

1907

Телефонска
опрема

25

2.263,50

Телефонска
опрема

5

763,30

1908, 1909,
1910, 1911,
1912, 1913,
1914, 1915,
1916, 1917,
1918, 1919,
1920, 1921,
1922, 1923,
1924, 1925,
1926, 1927,
1928, 1929,
1930, 1931,
1932
1933, 1934,
1935, 1936,
1937

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СТАНАРИ - БР. 5

63.

68.

1

1851, 1852,
1853, 1854,
1855, 1856,
1857,
1858,
Страна:
9
1859, 1860
1861

Рачунарска
опрема
Рачунарска
опрема
Рачунарска
опрема

Члан 2.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СТАНАРИ - БР. 5

Страна: 10

70.

Фанвил ИП
телефон X4

Телефонска
опрема

5

763,30

1924, 1925,
1926, 1927,
1928, 1929,
1930, 1931,
01. јун 2020. године
1932
1933, 1934,
1935, 1936,
1937

Члан 2.

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се општина Станари – Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за финансије
и буџет и ЈЗУ Дом
Станари, за
економско-финансијске
послове.
За здравља
реализацију
ове
Одлуке задужује
се општина Станари – Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије
Члан и
3. буџет и ЈЗУ Дом здравља Станари, за
економско-финансијске
послове.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана, од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Станари“.
Члан 3.
Број:01-020-25/20
Датум:28.05.2020.
године
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
гласнику општине Станари“.
Остоја Стевановић с.р.
67.

На основу чланa 39. Закона о локалној
Број:01-020-25/20
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
године
број: Датум:28.05.2020.
97/16 и 36/19) и члана
37. Статута општине

Станари („Службени гласник општине Станари“, број:
5/17). Скупштина општине Станари, на 28. редовну
сједници, одржаној дана 28.05.2020. године доноси
ОДЛУКУ
о преносу
права
власништва над основним
На основу чланa 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
средствима
Републике Српске“, број: 97/16
и 36/19) и члана 37. Статута општине Станари
67.

(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/17). Скупштина општине Станари,
на 28. редовну сједници, одржаној дана 28.05.2020. године доноси

Члан 1.

ДЛУКУ
Преноси се право Овласништва
над основним
о преносу права власништва над основним средствима
средствима општине
Станари на ЈУ ОШ „Десанка
Максимовић“ Станари без накнаде,
а све према табели
Члан 1.
се право власништва над основним средствима општине Станари
основнихПреноси
средстава.
на ЈУ ОШ „Десанка Максимовић“ Станари без накнаде, а све према табели
основних средстава.

Ред.
бр.

Назив

Ознака основног
средства

Количина

1.

Климе

Опрема за гријање,
вентилацију и
хлађење

4

Укупна
неотписана
вриједност
са
31.12.2019.
године
5.557,44

Инвентарни
бр.

1690, 1691,
1692, 1693

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се општина Станари – Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет и ЈУ ОШ „Десанка
Максимовић“ Станари, за економско-финансијске послове.

Члан 2.

Члан
3.
За реализацију ове
Одлуке
задужује се општина
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном
Станари
–
Одјељење
за
привреду
и
финансије, Одсјек
гласнику општине Станари“.
за финансије и буџет и ЈУ ОШ „Десанка Максимовић“
Број: 01-020-26/20
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ
Станари,
за економско-финансијске
послове.
Датум:28.05.2020. године

Остоја Стевановић

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана,1 од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број:01-020-26/20
Датум:28.05.2020. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Остоја Стевановић с.р.
68.
На основу члана 20. став 1. алинеја 9. и члана
39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 3. став
2. Закона о јавним путевима („Службени гласник
Републике Српске“, број: 89/13 и 83/19), члана 10.

Одлуке о разврставању, управљању и заштити локалних
ПРЕДСЈЕДНИКпутева
СКУПШТИНЕ
и некатегорисаних
на подручју општине
Станари („Службени
гласник
Остоја Стевановићопштине
с.р. Станари“, број:
5/15 и 6/18), члана 18. став 1. алинеја 10. и члана
37. Статута општине Станари („Службени гласник
општине Станари“, број: 1/15, 3/16 и 5/17), Скупштина
општине Станари, на 28. редовној сједници, одржаној
дана 28.05.2020. године, доноси
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ПЛАН
одржавања, заштите, реконструкције и изградње
локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину
УВОД
Одјељење за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију, је надлежни орган
јединице локалне самоуправе за управљање и
повјеравање послова грађења, реконструкције,
рехабилитације, одржавања и заштите локалних путева,
улица у насељу и путних објеката на њима.
Одржавање, рехабилитација и заштита
јавних путева спроводе се у складу са прописима
и нормама којима се уређују питања одржавања и
заштите јавних путева. Законом о јавним путевима
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 89/13 и
83/19), Правилником о одржавању, рехабилитацији и
заштити јавних путева и путних објеката („Службени
гласник Републике Српске“, број: 06/15) и Одлуком
о разврставању, управљању и заштити локалних и
некатегорисаних путева на подручју општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/15
и 6/18), дефинисано је одржавање јавних путева и
објеката, начин и услови обављања надзорне службе,
као и услови које мора испуњавати извођач који се
бави одржавањем и заштитом јавних путева и објеката,
заштита и финансирање локалних и некатегорисаних
путева на подручју општине Станари.
Наведеним
прописима
дефинисано
је
одржавање јавних путева извођењем радова редовног
и вандредног одржавања путева и објеката, којима се
континуирано обезбеђује саобраћај и чува употребна
вриједност пута.
Такође је прописано да се јавни путеви морају
одржавати у таквом стању које омогућава вршење
трајног, безбиједног и несметаног саобраћаја, за који су
путеви намијењени, као и одржавање путева и путних
објеката у зимским условима.
ОДРЖАВАЊЕ КОЛОВОЗА
Материјали, који се употребљавају за
одржавање јавних путева, морају у цјелости одговарати
важећим техничким прописима и стандардима,
односно, за одржавање асфалтних коловоза морају
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се употребљавати материјали од којих су изграђени
коловози, а за поправку оштећених дијелова
шљуначног, туцаничког, макадамског или земљаног
коловоза, употребљавају се туцаник, камена ситнеж,
шљунак и камена дробина.
Шљунак
мора
одговарати
техничким
прописима и стандардима, а камен дробина мора да
садржи камени материјал различитих величина зрна са
максималном величином зрна до 60 мм и глиновитих
примјеса до 5 %.
Неопходно је одржавати објекте за одводњу,
односно, мора се обезбиједити нормално прихватање
и одвођење површинских и подземних вода до
реципијента, уз редовно кошење траве и уклањање
растиња, као и прочишћавање пропуста и одводних
канала. Објекти на путевима се морају одржавати, како
би се обезбиједило нормално и безбиједно одвијање
саобраћаја на путу.
ОДРЖАВАЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
Саобраћајна сигнализација и опрема пута
мора бити уочљива и функционална, а у радове на
одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације
спадају: уграђивање знакова који недостају, замјена
дотрајалих и порушених знакова, постављање
одговарајућих знакова.
Што се тиче саобраћајне сигнализације на
подручју наше општине неопходно је у складу са
Законским и другим прописима извршити набавку,
поправку и уградњу вертикалне саобраћајне
сигнализације.
На јавним путевима са савременим коловозом
за саобраћај у оба смјера, гдје то дозвољава ширина
коловоза ,саобраћајне траке се разграничавају
средишњом линијом .
ЗИМСКА СЛУЖБА
Радови, у оквиру зимске службе, одвијају се у
периоду од 01. јануара до 15. марта и од 15. новембра
до 31. децембра 2020. године, односно, у зависности од
временских услова, а подразумијева:
-неутралисање поледице и уклањање снијега са
коловоза и путних објеката,
-спречавање стварања поледице на коловозу,
-посипање залеђених и засњежених коловоза
абразивним и другим материјалима.
Извођач радова зимског одржавања путева
обавезан је започети са чишћењем снијега прије него
се накупи 7 (седам) центиметара снијега на коловозу и
прије него што се снијег сабије.
У случају сусњежице, ледене кише и настанка
поледице, извођач на радовима одржавања путева мора
одмах реаговати са одговарајућим начином посипања.
ОПИС И ВРСТА РАДОВА НА ПУТНИМ
ПРАВЦИМА
На подручју општине Станари налази се 21
локални путни правац, укупне дужине 101 214 метара,
док је укупна дужина измјерених некатегорисаних
путева на подручју општине Станари 236 431 метара.
С обзиром на одржавање и реконструкцију
путева у претходном периоду, стање на путевима
је различито, од лоших путних праваца, до путева
на којима је коловоз у добром стању. Саобраћајна
сигнализација је недовољно заступљена.
Приједлог
санације
локалних
и
некатегорисаних путних дионица на подручју општине
Станари у 2020. години обухвата:
-асфалтирање путева,
-извоз насипног материјала, рад гредера на
профилисању путева и планирању посипног материјала
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и рад машина за ископ канала, као и других машина за
које се уочи потреба,
-санирање ударних рупа на асфалтном коловозу и
-зимску службу.
Наведене активности ће се реализовати по
проведеном поступку код јавних набавки а свака
појединачно ће се вршити на основу налога надлежног
органа општине Станари, у свих 14 мјесних заједница
општине Станари.
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ОДРЕЂИВАЊЕ
ПРИОРИТЕТА
За реализацију Плана одржавања, заштите,
реконструкције и изградње локалних и некатегорисаних
путева у 2020. години, буџетом су предвиђена средства
у износу од 1.520.000,00 КМ.
Средства ће бити расподјељивана на одржавање
локалних и некатегорисаних путева општине Станари
и то:
-1.200.000,00 КМ за асфалтирање путева, (ова средства
су дио укупних средстава предвиђених Планом
капиталних улагања општине Станари за период 20182020. година („Службени гласник општине Станари“,
број: 3/18).
-205.000,00 КМ за одржавање макадамских путева
(профилисање, копање канала, насипање, планирање
посипног материјала итд).
-30.000,00 КМ за санирање ударних рупа на
асфалтираним путевима.
-85.000,00 КМ за зимску службу.
Одјељење за просторно уређење, стамбенокомуналне послове и екологију ће у сарадњи са
Савјетима мјесних заједница на територији општине
Станари, а на основу утврђеног стања на терену и
одређених критеријума, одредити приоритетне путне
правце, на којима ће бити извршене активности Плана
одржавања, реконструкције и изградње путева.
Критеријуми који ће се користити приликом
одређивања
приоритетних
путних
праваца
подразумијевају:
-стање пута,
-категоризацију,
-важност пута (број домаћинстава, привредни објекти,
црква, школа, фреквентност и сл.) и
-дужину пута.
Обим, врста, вриједност и динамика извођења
радова на одржавању јавних путева, утврђују се у
складу са планираним буџетским средствима, а радови
се изводе по налогу од дана потписивања уговора
након проведене процедуре јавне набавке па до краја
календарске године (31.12.2020. године).
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
За реализацију Плана одржавања, заштите,
реконструкције и изградње локалних и некатегорисаних
путних праваца, као и интервентну санацију пуних
праваца, према потреби, задужује се Одјељење за
просторно уређење, стамбено-комуналне послове и
екологију.
Овај План ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Станари“.
Број:01-020-27/20
Датум:28.05.2020. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Остоја Стевановић с.р.
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69.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 97/16 и 36/19) и чланa 37.
Статута општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број: 5/17), Скупштина општине Станари, на 28.
редовној сједници, одржаној дана 28.05.2020. године, доноси
ПРАВИЛНИК
о измјени и допуни Правилника о додјели једнократне
новчане помоћи за вантјелесну оплодњу
Члан 1.
У Правилнику о додјели једнократне новчане
помоћи за вантјелесну оплодњу (Службени гласник општине
Станари, број:12/17), у члану 3. послије става 1. додаје се став
2. који гласи:
Ако је лице сносило наведену процедуру из члана
1. властитим средствима, право се може признати под истим
условима као и кад је трошкове сносио ФЗО Републике
Српске.
Члан 2.
У члану 4. ставу 1.алинеји 4 број “ 6“ замјењује се
бројем “18“.
Члан 3.
гласи:

У члану 7. Послије става 1. додаје се став 2., који

Наведено право, изузетно, може одобрити начелник
Општине и ако лице има уредну медицинску документацију
која оправдава наведену процедеру, али је одбијено од стране
ФЗО Републике Српске, новчани износ одобрених средстава
у овом случају не може бити већи од 2.000,00 КМ.
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Станари“.
Број:01-020-28/20
Датум:28.05.2020. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Остоја Стевановић с.р.
70.

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 97/16 и 36/19) и чланa 37.
Статута општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број: 5/17), Скупштина општине Станари, на 28.
редовној сједници, одржаној дана 28.05.2020. године, доноси
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71.

На основу члана 37. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“ бр. 5/17) и чланoвa
152. и 159. Пословника о раду Скупштине општине
(„Службени гласник општине Станари“ бр. 6/17), а након
разматрања Извјештаја Штаба за ванредне ситуације општине
Станари, Скупштина општине Станари на 28. редовној
сједници одржаној дана 28.05.2020. године, доноси:
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Извјештаја Штаба за ванредне ситуације
општине Станари.
2.Овај Закључак ступа на снагу дан након објаве у
»Службеном гласнику општине Станари«.
Број:01-020-30/20
Датум:28.05.2020. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Остоја Стевановић с.р.
72.

На основу члана 37. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“ бр. 5/17) и чланoвa
152. и 159. Пословника о раду Скупштине општине
(„Службени гласник општине Станари“ бр. 6/17), а након
разматрања Извјештаја о стању у привреди изазваном
појавом новог вируса корона, Скупштина општине Станари
на 28. сједници одржаној дана 28.05.2020. године, доноси:
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Извјештај о стању у привреди изазваном
појавом новог вируса корона.
2.Обавезује се начелник Општине да распише јавни
позив за додјелу једнократне новчане помоћи самосталним
предузетницима и привредним субјектима који имају
посљедице у финансијском пословању изазваних појавом
пандемије корона вируса.
3.Овај Закључак ступа на снагу дан након објаве у
»Службеном гласнику општине Станари«.
Број:01-020-31/20
Датум:28.05.2020. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Остоја Стевановић с.р.
73.

ПРАВИЛНИК
о допуни Правилника о остваривању права на новчану
помоћ за незапослене породиље и новорођену дјецу

На основу члана 37. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“ бр. 5/17) и чланoвa
152. и 159. Пословника о раду Скупштине општине
(„Службени гласник општине Станари“ бр. 6/17), а након
разматрања Извјештаја о извршењу буџета општине Станари
за 2019. годину, Скупштина општине Станари на 28. редовној
сједници одржаној 28.05.2020. године, доноси:

Члан 1.

ЗАКЉУЧАК

У Правилнику о остваривању права на новчану
помоћ за незапослене породиље и новорођену дјецу
(Службени гласник општине Станари, број:12/17), у члану
13. став 3. додаје се нова алинеја која гласи:
-овјерена изјава којом се потврђује да је самохрани родитељ.

1.Усваја се Извјештај о извршењу буџета општине
Станари за 2019. годину.
2.Овај Закључак ступа на снагу дан након објаве у
»Службеном гласнику општине Станари«.

Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Станари.

Број:01-020-32/20
Датум:28.05.2020. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Остоја Стевановић с.р.

Број:01-020-29/20
Датум:28.05.2020. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Остоја Стевановић с.р.
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ИЗВЈЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СТАНАРИ
У ПЕРИОДУ 01.01.2019. – 31.12.2019.
Одлука о Плану буџета општине Станари донесена је на сједници Скупштине општине Станари одржаној
26. децембра 2018. године (Службени гласник општине Станари бр. 9/18) и том Одлуком усвојен је Буџет
општине Станари у износу од 9.510.828 КМ. Скупштина општине Станари је 04.11.2019.године донијела Одлуку
о измјенама и допунама Одлуке о усвајању Плана буџета општине Станари - Ребаланс у износу од 13.721.790
КМ (Службени гласник општине Станари бр. 7/19). Основ за доношење Ребаланса буџета је кредитно задужење
општине Станари као и прерасподјела буџетских позиција у оквиру постојећег буџетског оквира. Овај Извјештај
сачињен је у складу са одредбама Закона о буџетском систему Републике Српске (Сл. Гласник Републике Српске
бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и Правилника о форми и садржају Буџета и Извјештаја о извршењу Буџета
(Службени гласник РС, број 100/12), с циљем да на одговарајући начин информише Скупштину општине о
оствареним приходима и расходима у периоду јануар-децембар 2019. године, и укаже на тенденције у извршењу
буџета те сугерише мјере које је неопходно провести на побољшању постојећег стања. Чланом 47. Закона о
буџетском систему Републике Српске је прописано да годишњи извјештај о извршењу буџета треба да садржи:
1. буџетска средства и издатке који су у наведеном периоду одобрени у буџету од стране
Скупштине општине;
2. остварена буџетска средства и издатке у току наведеног периода, који су приказани
тако да се јасно може видјети разлика између одобреног буџета и његовог остварења;
3. објашњење већих одступања;
4. податке о задуживању и управљању дугом;
5. податке о коришћењу буџетске резерве;
6. почетно и завршно стање јединствених рачуна трезора и рачуна посебних намјена;
7. податке о извршеним реалокацијама.
8. податке о стању имовине.

1. ОСТВАРЕНИ БУЏЕТ ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ
1. ОСТВАРЕНИ БУЏЕТ ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ

Преглед
прилива
( укупна
средства
) и (укупни
расходаиздаци
и одлива
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ОПИС

11.
12.

Реално исказан суфицит за 2019. годину

1.
2.
3
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Остварени буџетски приходи и приливи
Примици од нефинансијске имовине
Примици од финансијске имовине
Примици од задуживања
Остали примици
Укупно остварена средства ( 1+2+3+4+5)
Извршени буџетски расходи и одливи
Издаци за нефинансијску имовину
Издаци за отплату дугова
Остали издаци
Укупно остварени расходи и одливи ( 7+8+9+10)

Износ КМ

9.857.899
0,00
3.750.000
0,00
0,00
13.607.899
6.111.883
6.312.692
105
16.969
12.441.649
1.165.250

У извјештаваном
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са 99 %
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период.планиране
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планираних и имају
остварење
18,2% мање од
у односу
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годину. и имају остварење за 18,2% мање у односу на 2018. годину.
91%
планираних
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1.1. П Р И Х О Д И
1.СТРУКТУРА ОПШТИНСКИХ ПРИХОДА/ПРИЛИВА
ПРИХОДИ
ПОРЕСКИ

Порез на доходак

Порез на плату

НЕПОРЕСКИ
КАПИТАЛНИ ДОБИЦИ И
ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ

Приходи од давања
у закуп имовине
Административне
таксе
Комуналне таксе

Порези на
имовину

Индиректни
порези

Остали порези

Накнаде за кориштење
природних и др. добара
од општег интереса

Приходи општинских
органа управе

Пр. од новчаних казни
и остали приходи

У периоду јануар – децембар 2019. године буџет општине Станари остварио је приходе у
износу од 13.607.899КМ што чини 99% укупног плана буџета за 2019. годину.
У периоду јануар – децембар 2019. године буџет општине Станари остварио је приходе у износу од
У поређењу
са99%
истим
периодом
претходне
13.607.899КМ
што чини
укупног
плана буџета
за 2019.године,
годину. остварена буџетска средства су мања за

13,3%.
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приходи
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примици
Приливи од
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Намјенска
неутрошена
средства из
ранијих
година
УКУПНО
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Учешће у структури
укупних прихода %
Реб.
31.12.
31.12.
2019
2018
2019
5
6
7

Ребаланс
буџета
2019.

Извршење
31.12.2018.

Извршење
31.12.2019.

1

3

4

2.417.928

2.200.252

2.420.586

22,01

19,89

17,63

7.193.862

8.415.966

7.217.920

74,22

76,08

52,43

360.000

383.193

219.393

1,74

3,46

2,62

3.750.000

0,00

3.750.000

0,00

0,00

27,32

0

62.395

0

2,03

0,57

0

13.721.790

11.061.805

13.607.899

100

100

100

Учешће у структури прихода - 31.12.2019.

Учешће у укупним приходима %
27,32%

17,63%

Порески приходи
Непорески приходи

2,62%
52,43%

Грантови и трансфери
Приливи од домаћих
кредита

Из горе наведеног табеларног прегледа уочљиво је да и у току 2019. године у структури укупних прихода
највеће учешће имају непорески приходи и да је за период јануар- децембар 2019. године у поређењу са истим
горедонаведеног
табеларног
је да иприхода
у току
2019. године у
периодом прошле годинеИз
дошло
умањења истих
за 23,65%,прегледа
а такође иуочљиво
до пада пореских
за исти
структури
укупних
имају
непорески
приходи
и да је за период
посматрани период
за 2,26%. Зашто
се овоприхода
догодило?највеће
Наиме, уучешће
2018. години
дошло
је до исправке
финансијског
резултата ранијх година
правилног2019.
књижења
прихода
од концесионе
па је из тог разлога
непорески
јануар-због
децембар
године
у поређењу
са накнаде,
истим периодом
прошле
године дошло до
приход у збиру већи у односу на овбу годину.

умањења истих за 23,65%, а такође и до пада пореских прихода за исти посматрани
период за 2,26%. Зашто се ово догодило? Наиме, у 2018. години дошло је до исправке
финансијског резултата ранијх година због правилног књижења прихода од концесионе
накнаде, па је из тог разлога непорески приход у збиру већи у односу на овбу годину.
У табеларном прегледу дајемо и преглед непореских прихода, дио који се односи
на приходе по разним основама као прихода са највећим учешћем у буџету општине
Станари, по мјесецима као и њихово поређење са 2018. годином.

Из горе наведеног табеларног прегледа уочљиво је да и у току 2019. године у
структури укупних прихода највеће учешће имају непорески приходи и да је за период
јануар- децембар 2019. године у поређењу са истим периодом прошле године дошло до
умањења истих за 23,65%, а такође и до пада пореских прихода за исти посматрани
јун исправке
2020. године
период
се ово догодило?
Наиме, у 2018.
години
је01.до
СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК ОПШТИНЕ
СТАНАРИ
- БР. дошло
5
Страна:
16 за 2,26%. Зашто
финансијског резултата ранијх година због правилног књижења прихода од концесионе
накнаде, па је из тог разлога непорески приход у збиру већи у односу на овбу годину.
табеларном
прегледу
дајемо
преглед непореских
прихода,
дионакоји
се по
односи
УУ
табеларном
прегледу
дајемо и
преглединепореских
прихода, дио који
се односи
приходе
разним
основама
као
прихода
са
највећим
учешћем
у
буџету
општине
Станари,
по
мјесецима
као
и
њихово
поређење
на приходе по разним основама као прихода са највећим учешћем у буџету општинеса
2018. годином.
Станари, по мјесецима као и њихово поређење са 2018. годином.
Мјесеци

I-XII 2018

1

I-XII 2019

2
3
1784483.07
575667,77
I
51798.83
565711,68
II
87589.56
610472,60
III
1.1.1.ПОРЕСКИ
ПРИХОДИ
1688507.12
512127,50
IV
Порески
приходи за период јануар - децембар
износе 2.420,586 КМ или
100% годишњег
34461.04
113863,56
V
плана,
а за 2,08 % су мањи у односу на остварене
године.
86006,52 у истом периоду претходне
681137,44
VI
У
највећи дио чине индиректни
617090,66 порези
VII структури пореских прихода 86391,84
(2.048.843,00
КМ)
или
101%
остварених
пореских
прихода.
1803038,19
651527,24
VIII
Индиректни порези су на у односу на период
јануар-децембар претходне
године већи за
733545,36
759813,97
XIX
10,99%.
695143,99
695056,35
X
Осим
тога, учешће индиректних пореза
( дио – приходи од Управе
за индиректно
561750,41
591431,43
XI
опорезивање)
у укупним изворним приходима
на висину и
712680,46износи 15,05%. С обзиром
757845,88
XII
учешће
у
укупним
приходима
општине
Станари
у
наредном
прегледу
приказано
је
Укупно
8.325.396,39
7.131.746
остварење прихода од индиректних пореза ( дио – приходи од Управе за индиректно
опорезивање ) у периоду јануар-децембар
у току
2018. и 2019. године.
1.1.1.ПОРЕСКИ
ПРИХОДИ
Порески приходи за период јануар - децембар износе 2.420,586 КМ или 100% годишњег плана, а за 2,08
% су мањи у односу на остварене у истом периоду претходне године.
У структури пореских прихода највећи дио чине индиректни порези (2.048.843,00 КМ) или 101% остварених
пореских прихода.
Индиректни порези су на у односу на период јануар-децембар претходне године већи за 10,99%.
Осим тога, учешће индиректних пореза ( дио – приходи од Управе за индиректно опорезивање) у укупним
изворним приходима износи 15,05%. С обзиром на висину и учешће у укупним приходима општине Станари
у наредном прегледу приказано је остварење прихода од индиректних пореза ( дио – приходи од Управе за
индиректно опорезивање ) у периоду јануар-децембар у току 2018. и 2019. године.

2018. година
МЈЕСЕЦ

1

Просјек
дневно

укупно
2

2019.година

3

Просјек
дневно

Укупно
4

Индекс

5

4/2
6

Јануар

145,880.59

4705.82

156.124,22

5036,26

107

Фебруар

156,876.32

5602.72

146.646,19

5237,36

93

Март

107,031.20

3452.61

134.725,97

4345,99

125

Април

139,748.16

4658.27

179.029,22

5967,64

128

Мај

169,126.57

5455.69

175.475,96

5660,51

103

Јун

126,996.19

4233.20

122.457,30

4081,91

96

Јул

181,526.01

5855.67

212.900,57

6867,76

114

Август

186,224.67

6007.24

198.132,57

6391,37

106

Септембар

155,082.52

5169.41

182.095,33

6069,84

117

Октобар

192,378.76

6205.76

184.382,96

5947,83

95

Новембар

164,962.28

5498.74

173.879,94

5795,99

105

Децембар
УКУПНО
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120092.95

182.992,43

5902,98

152

1,845,926.22
5057.33
2.048.842,66
5613,26 Страна: 110
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120092.95

Децембар

3873.96

3873.96

182.992,43

5902,98

152

УКУПНО
Порези

на 1,845,926.22
лична примања остварени
износу од 317.248
КМ или 92% 110
остварења
5057.33 су у2.048.842,66
5613,26
годишњег плана и већи су за 13,3% у односу на период јануар-децембар претходне
године.
Порези на лична примања остварени су у износу од 317.248 КМ или 92% остварења годишњег плана и
Порез
на уимовину
чине порез
на непокретности
, порез на наслеђе и поклон и порез на
већи су
за 13,3%
односу на период
јануар-децембар
претходне године.
Порези
на
лична
примања
остварени
су
у
износу
од 317.248
КМ илипредстављамо
92% остварењакроз
пренос непокретности и права. Структуру пореза
на имовину
Порез плана
на имовину
чинесу
порез
непокретности
, порез
на наслеђе
и поклон и порез
на пренос
годишњег
и већи
за на13,3%
у односу
на период
јануар-децембар
претходне
упоредни
приказ
планираних
за 2019.годину,
извршења
плана
са
31.12.2019.
непокретности
и права.
Структуру
пореза наприхода
имовину представљамо
кроз упоредни
приказ
планираних
прихода
године.
године иизвршења
извршења
плана
са 31.21.2018.
за 2019.годину,
плана
са 31.12.2019.
године године.
и извршења плана са 31.21.2018. године.
Порез на имовину чине порез на непокретности , порез на наслеђе и поклон и порез на
пренос непокретности иРебаланс
права. Структуру
пореза наИзвршење
имовину представљамо
Извршење
Индекс кроз
упоредни приказ планираних
прихода 31.12.2018.
за 2019.годину, 31.12.2019.
извршења плана са 31.12.2019.
буџета
3/1
3/2
године и извршења плана са 2019.
31.21.2018. године.
1
Ребаланс

2
Извршење

3
Извршење

4
Индекс

5

Порез
на
48.000,00
48.037,27
54.497,26
113
113
буџета
31.12.2018.
31.12.2019.
непокретности
3/1
3/2
2019. Порез на имовину
1
2
3
4 113 5 113
УКУПНО
48.000,00
48.037,27
48.037,27
Порез
на
48.000,00
48.037,27
54.497,26
113
113
1.1.2. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
непокретности
Порез на имовину
Непорески приходи износе 7.217.920 КМ или 104% годишњег плана и 23,65% су мањи у односу на
УКУПНО
48.000,00
48.037,27
113
113
остварене у истом периоду претходне
године. 48.037,27
1.1.2.
НЕПОРЕСКИ
У структури
непорескихПРИХОДИ
прихода у периоду јануар-децембар 2019. године, остварени су следећи приходи:

Приходи одприходи
давања у закуп
објеката
града КМ
у износу
17.126
КМ, што чини
0,23%
укупно остварених
Непорески
износе
7.217.920
илиод
104%
годишњег
плана
и 23,65%
су мањи
Непореских прихода. Остварени приходи износе 122% планираних на годишњем новоу.

односу на остварене у истом периоду претходне године.
1.1.2. Општинске
НЕПОРЕСКИ
ПРИХОДИ
административне
таксе у износу од 17.261 КМ што чини 0,23% укупно остварених непореских

у

прихода.
Остварени приходи
износе 115%
планираних
на годишњем
нивоу.
У структури
непореских
прихода
у периоду
јануар-децембар

2019. године, остварени су
Непорески
приходи
износе
7.217.920
КМ
или
104%
годишњег
плана
и 23,65% су мањи у
следећи
приходи:
Комуналне
накнаде и таксе у износу од 25.008 КМ што чини 0,34% укупно остварених непореских
односуОстварени
на остварене
у истом
периоду
претходне
године.нивоу.
прихода.
приходи
износе 100%
планираних
на годишњем
Накнаде по
разним основама
у износу
од 7.131.746
КМ што чини 100%
укупно
остварених
непореских
У структури
непореских
учини
периоду
јануар-децембар
године,
остварени
су
Приходи
од
давања
уприхода
закуп
објеката
града
у износуприхода
од 2019.
17.126
КМ,и највећи
што
чини
0,23%
прихода.
Поред тога
што
ова група
прихода
највећи
дио непореских
она чини
дио укупно
следећи
приходи:
остварених
буџетских
прихода
и примитака. прихода. Остварени приходи износе 122% планираних на
укупно
остварених
Непореских

годишњем
У наставкуновоу.
дајемо преглед остварених прихода у 2018. години из групе накнда по разним основама
(табеларни преглед).

Приходи
од
давања у закуп објеката града у износу од 17.126 КМ, што чини 0,23%
в.прихо административне таксе у износу од 17.261 КМ што чини 0,23% укупно
Општинске
јан
феб
мар
апр
мај
јун
јул
авг
сеп
окт
нов
дец
да
укупно
остварених
Непореских
прихода.
Остварени
приходи
износе
на на
остварених
непореских
прихода.
Остварени
приходи
износе 122%
115%планираних
планираних
Накнада
за
годишњем
новоу.
кориштење
1.186,5
1.246,0
1.410,4
21.834, 1.156,9
41.423,
2.011,0 2.019,0
134.786
127.868
135.483,
136.738
годишњем нивоу.
мин. сировина
Накнада з
промјену
намјене пољ.
Зем.
Накнада за
посјечено дрво
које се
користи,
односно
ставља у
промет за
сопствене
потребе
грађана
Накнаде за
коришћење
шума и
шумског
земљишта –
средства за
развој
неразвијених
дијелова
општине
остварена
продајом
шумских
сортимената
Накнада за
воде за пиће у
јавном

722424

4

6

6

27

1

2

5

4

,7

,6

47

,3

Општинске
у од
износу
од КМ
17.261
што
чиниукупно
0,23% остварених
укупно
Комуналнеадминистративне
накнаде и таксе утаксе
износу
25.008
штоКМ
чини
0,34%
остварених
непореских
прихода.
Остварени
приходи
износе
115%
планираних
на
722425
0
252,07
0.00 приходи
0
68,04
0
0.00
0.00
0
0
92,75 нивоу.
398,16
непореских
прихода.
Остварени
износе
100%
планираних
на
годишњем
годишњем нивоу.
Накнаде по разним основама у износу од 7.131.746 КМ што чини 100% укупно
Комуналне
накнаде
и таксе
у износуПоред
од 25.008
укупно
остварених
остварених
непореских
прихода.
тога КМ
штошто
ова чини
група0,34%
прихода
чини
највећи дио
непореских прихода. Остварени приходи износе 100% планираних на годишњем нивоу.
Накнаде по
разним0 основама
од 7.131.746
чини
100%64,34укупно0
722432
172,66
451,79у износу
480,44
232,11
117,9
537,7 КМ
205,94што
299,37
306,48
остварених непореских прихода. Поред тога што ова група прихода чини највећи дио

722435

0.00

0.00

0.00

0.00

22.053,
6

0

2305,7

0.00

0

2551,4

0

0.00

земљишта –
средства за
развој
неразвијених
дијелова
општине
остварена
Страна:
продајом 18
шумских
сортимената
Накнада за
воде за пиће у
јавном
водоснабдијев
ању
Накнада за
воде за
наводњавање
Накнада за
заштиту вода
коју плаћају
власници
транспортних
средстава која
користе нафту
или нафтне
деривате
Накнада за
испуштање
отпадних вода
Накнада за
воде за
индустријске
процесе,
укључујући и
термоелектран
е
Средства за
финансирање
посебних
мјера заштите
од пожара
Концесионе
накнаде за
коришћење
минералних
сировина у
сврху
производње
електричне
енергије
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722435

0.00

0.00

0.00

0.00

22.053,
6

722442

0.00

0.00

155,7

0.00

702,16

0.00

0.00

0.00

317,18

0.00

0.00

112,34

722444

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

722446

898,56

999,36

999,36

1175,04

1408,3
2

1116,00

1347,84

1211,0
4

1049,76

1365,12

1091,52

1288,80

722447

323,84

525,86

339,62

1198,52

1922,1
4

376,54

402,34

403,34

1638,95

494,48

576,86

1109,29

722465

130,31

135,19

154,94

214,28

126,57

150,1

225,76

245,86

239,35

182,85

168,22

199,56

722467

3,51

238,7

27524,9
5

67,90

0.00

0,00

390,35

20934,
22

765,17

0,00

0,00

0,00

722492

573125,
02

562139,
98

579435,
78

487157,
05

86193,
69

637953,
69

609864,
09

626507
,8

620717,
46

562287,
33

453954,
27

617999,
41

0

2305,7

0.00

0

2551,4

0

0.00

Приходи општинских органа управе остварени су у износу од 1.412 КМ или 94% планираног буџета. У
оквиру непореских прихода буџета општине Станари за 2019. годину остварени су и приходи:
Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине,
односно града, као и одузета имовинска корист у том поступку у износу од 75 КМ или 75% планираних средстава.
Остали општински непорески приходи извршени су у износу од 25.292 КМ или 118% планираних прихода
1.1.3. ОСТАЛИ НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ - ГРАНТОВИ И ТРАНСФЕРИ
Остали текући и капитални грантови евидентирају се на групи прихода 730 000 а односе се на примљене
неповратне помоћи за текуће потребе и посебне пројекте или програме у виду опреме, материјала или техничке
помоћи.
На групи конта грантови остварени су приливи у укупном износу од 25.000 КМ, а односе се на уплату од
стране Фонда за заштиту животне средине РС за финансирање ираде пројекта изградње рециклажног дворишта.
На групи конта 780 000 - Трансфери јединицама локалне самоуправе остварени су приливи у укупном
износу од 370,257.50 КМ, а односе се на:
- 165.061,30 КМ- Министарство здравља РС- новчана давања за кориснике права из Закона о социјалној заштити
(туђа њега);
- 27.300,00 Министарство здравља РС – лицна инвалиднина;
- 2.031,70 КМ- потраживања од ентитета по записнику Пореске управе за први, други, трећи и четврти квартал
2017.године;
1.1.4. ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖЕЊА
У току 2019.године општина Станари се задужио за 3.750.000 КМ. Такође, 1.449.975,20 КМ кредита није
реализавано у току 2019.године, па је пренесено у 2020. годину. Кредитна средства су планирана за капиталне
инвестиције.
Од наведеног кредита, у току 2019.године повучено је 2.300.024,80 КМ кредита, док.
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1.2. Р А С Х О Д И
Извршење расхода у извјештајном периоду износи 12.441.649 КМ и мањи су за 9% у односу на планиране
на годишњем нивоу.

Станари, ЈУ Центар за културу, ОШ Десанка Максимовић I Изградња спомен храма у,
итд.. Извршење расхода по економској класификацији је сљедеће:

Плате и накнаде трошкова запослених у општинској управи остварене су у износу од 1.116.990 КМ и
Дознаке
име
социјалне
нанивоу
су одна
100%
извршења
бџета. заштите из буџета града износе 1.129.089 КМ или 100%

планираних . Наведени износи се односи на средства која су намењена финансирање
Расходи по основу коришћења роба и услуга износе 1.838.957 КМ и изонсе 100 планираних средстава.
социјално
угроженог
и позицију
финансирање
ђака,од ученика
и
Највећи дио трошкова
робастановништва
и услуга односикао
се на
Текуће стипендирања
одржавање у износу
379.180 КМ,
студената.
Расходи
за услуге одржавања животне средине 324.677 КМ, Расходи за стручне услуге у износу од 302.787 и

Остали непоменути расходи у износу од 468.421 КМ (непоменути расходи највећим дијело одлазе на накнаде
скупштинским одборницима и уговоре о дјелу),

Трошкови за камате и остале накнаде износе 17.293 КМ и на нивоу су планираних за
2019. Субвенције
годину. износе 165.922 КМ. Највећи дио средстава се односи финансирање запошљавња и

самозашљвања као и дијелом субвенционисање пољопривредне производње.

Издаци
за произведену
сталну
износе
6.312.692
илидио
83%
планираних
Грантови
износе 1.842.600
КМ илиимовину
99% планираних
за 2019.
годину.КМ
Највећи
грантова
односи сеза
на:
Екосфера,
ЈУ Спортско-туристичка
организација,
ЈЗУ Дом здравља
Станари,
ЈУ Центар
за културу,
ОШ
Десанка
2019. годину:
Издаци за изградњу
и прибављање
зграда
и објеката
5.847.358
КМ,
Издаци
Максимовић I Изградња спомен храма у, итд..
за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката 26.910 КМ,
Издаци
за набавку
и опреме
140.946
Издаци
за нематеријалну
имовину .
Дознаке
на име постројења
социјалне заштите
из буџета
градаКМ,
износе
1.129.089
КМ или 100% планираних
Наведени
износи
се
односи
на
средства
која
су
намењена
финансирање
социјално
угроженог
становништва
као и
5493 КМ, Издаци за прибављање земљишта 259.547 КМ и Издаци за залихе материјала,
финансирање стипендирања ђака, ученика и студената.
робе и ситног инвентара у износу од 32.437 КМ.
Трошкови за камате и остале накнаде износе 17.293 КМ и на нивоу су планираних за 2019. годину.

Издаци за произведену сталну имовину износе 6.312.692 КМ или 83% планираних за 2019. годину: Издаци
Извршење
расхода
по функционалној
класификацији
, дато је у прегледу
распореду
за изградњу
и прибављање
зграда
и објеката 5.847.358
КМ, Издаци за инвестиционо
одржавање, –реконструкцију
и прихода
адаптацију– зграда
и објеката
26.910 КМ, Издаци
за набавку постројења
и опреме
140.946
КМ, Издаци за
расходи
по функционалној
класификацији
у табеларном
дијелу
Извјештаја.
нематеријалну имовину 5493 КМ, Издаци за прибављање земљишта 259.547 КМ и Издаци за залихе материјала,
робе и ситног инвентара у износу од 32.437 КМ.

Увид у извршење расхода у посебном дијелу биланса буџета распоред средстава
Извршење расходакласификацији
по функционалној, класификацији,
дато
је у прегледукоји
– распореду
прихода
– расходи
по организационој
а у складу са
прописима
регулишу
трезорски
по функционалној класификацији у табеларном дијелу Извјештаја.
начин пословања, дат је кроз појединачне позиције расхода у оквиру потрошачких
Увид у којима
извршење
у посебном
дијелубуџетски
биланса буџета
распоред средстава по организационој
јединица,
сурасхода
по намјени
груписани
расходи.

класификацији , а у складу са прописима који регулишу трезорски начин пословања, дат је кроз појединачне
позиције расхода у оквиру потрошачких јединица, у којима су по намјени груписани буџетски расходи.

Стање кредитног задужења на дан 31.12.2019. године

Стање кредитног задужења на дан 31.12.2019. године

Сврха задужења

За
изградњу
инфраструктурних
објеката
УКУПНО

Износ
укупног Датум почетка Остатак дуга
задужења
кориштења
кредита-крајњи
рок
отплате
кредита
3.750.000
3.750.000

31.10.2020.
31.10.2030

3.732.707
3.732.707
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ПОЧЕТНО
ИИЗАВРШНО
СТАЊЕ
ЈЕДИНСТВЕНИХ
РАЧУНА
И
ПОЧЕТНО
ЗАВРШНО СТАЊЕ
ЈЕДИНСТВЕНИХ
РАЧУНА
ТРЕЗОРАТРЕЗОРА
И
РАЧУНА
ПОСЕБНИХ
НАМЈЕНА
РАЧУНА
ПОСЕБНИХ
НАМЈЕНА
Рачун
ЈРТ-Нова банка ад
Бања Лука
Посебан
рачунводопривреда
Посебан
рачунсоцијална заштита
Девизни рачун

Број рачуна
555-30000-19686503
555-30000-25918559
555-30000-25918753
555-0000021274349
Рачун
555-30000300052експропријација
66
Рачун
за 555-30000259188претварање
50
пољопривредног у
грађ земљиште
Рачун за накнаду за 555-30000259182кориштење
мин 68
сировина
Рачун
за 555-30000261155ватрогасну
66
заштиту
Рацун за пројекте.
посебне намјене
УКУПНО

Почетни салдо
31.884,89

Завршни салдо
25.417,38

510,13

299,66

15.787,28

14.782,00

297,55

297,55

71,61

745,71

133,31

466,14

6755,61

0,00

65,61

590,91

0,00

1.499.975,20

55.505,99

1.542.574,55

ПРЕРАСПОДЈЕЛА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
На основу члана 10.. Одлуке о извршењу Одлуке о измјенама и допунама одлуке о
усвајању плана буџета општине Станари - Ребаланса за 2019. годину (''Службени Гласник
општине Станари'' број 9/18), утврђено је да Начелник општине може на основу захтјева
потрошачке јединице а на приједлог Одјељења за привреду и финансије, средства
распоређена буџетом прераспоређивати између потрошачких јединица као и у оквиру
потрошачких јединица појединачно.
У периоду од усвајања Ребаланса општине Станари до 31.12.2019. године
Начелник општине Станари је донио 6 одлука о прерасподјели . Наведене одлуке су на
основу захтјева потрошачких јединица и на приједлог Одјељења за финансије.
Средства буџетске резерве реалоцирана су на буџетске позиције у оквиру одјељење
Начелник општине на позицију 415200 Грантови (за одржвање манифестација) и у оквиру

01. јун 2020. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СТАНАРИ - БР. 5

Страна: 21

ПРЕРАСПОДЈЕЛА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
На основу члана 10.. Одлуке о извршењу Одлуке о измјенама и допунама одлуке о усвајању плана буџета
општине Станари - Ребаланса за 2019. годину (‘’Службени Гласник општине Станари’’ број 9/18), утврђено је
да Начелник општине може на основу захтјева потрошачке јединице а на приједлог Одјељења за привреду и
финансије, средства распоређена буџетом прераспоређивати између потрошачких јединица као и у оквиру
потрошачких јединица појединачно.
У периоду од усвајања Ребаланса општине Станари до 31.12.2019. године Начелник општине Станари
је донио 6 одлука о прерасподјели . Наведене одлуке су на основу захтјева потрошачких јединица и на приједлог
Одјељења за финансије.
Средства буџетске резерве реалоцирана су на буџетске позиције у оквиру одјељење Начелник општине
на позицију 415200 Грантови (за одржвање манифестација) и у оквиру
Одјељења за привреду на позицијама 415200 – Удружење Пољопривредник, ЈЗУ Дом Здравља и ЈУ Спортско
туристичка организација.

Табеларни прегледТабеларни
оперативног
буџета буџета
у односу
на
преглед оперативног
у односу на
буџет/рeбаланс за период 01.01-31.12.2019.године
период 01.01-31.12.2019.године
Рад.број

Организациони
код

Буџетски
корисник

1
1.

2
01380110

2.

00280120

3.

01380130

4.

01380140

5.

01380150

3
Скупштина
Општине
Начелник
општине
Одјељење за
општу управу
Одјељење за
привреду и
финансије
Одјељење за
привреду,
друштвене
дјелатности и
ЛЕР
Одјељење за
стамбено
комуналне и
инсекцијске
послове
Служба за
просторно
уређење

6.

7.

01380160

01380170

буџет/рeбаланс

Ребаланс
буџета за 2019
годину
4

Оперативни
буџет за 01.0131.12.2019.
5

Разлика
(5-4)

257100

263950

6850

106500

83400

-23100

1137650

1104630

-33020

1645540

1742980

97440

2369000

2293600

-75400

7531500

7846230

314730

674500

387000

-287500

6

за
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ПОПИС
ИМОВИНЕ
Рјешењем начелника општине
Станари,
образована је Централна пописна комисија
за
редован
годишњи
попис
имовине,
потраживања
и обавеза
дан 31.12.2019.
године.
Рјешењем начелника општине Станари, образована је Централна
пописна на
комисија
за редован годишњи

попис имовине, потраживања и обавеза на дан 31.12.2019. године.

Комисија

је имала задатак да организује и координира рад пописних комисија у
и

Комисија је имала задатак да организује и координира рад пописних комисија у општини Станари, те да
општини
Станари,
те дапопису
обједини
извјештаје
извршеном
пописумјере
на нивоу
обједини
извјештаје
о извршеном
на нивоу
општине иопредложи
одговарајуће
и одлукеопштине
у вези са
извршеним
пописом
за 2019. годину.
предложи
одговарајуће
мјере и одлуке у вези са извршеним пописом за 2019. годину.

У наставку дајемо изводе из Извјештаја Централне пописне комисије за попис имовине, потраживања и
наставку
обавеза заУ2019.
године.дајемо изводе из Извјештаја Централне пописне комисије за попис имовине,

потраживања и обавеза за 2019. године.
1

НАЗИВ

БРУТО

ИПРАВКА

НЕТО

ПРЕТХОДНА
ГОДИНА

01

II НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У
СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (063 + 069
+ 071 + 076 + 078)

17,852,355

962,520

16,889,835

11,184,592

011

1. Произведена стална имовина
(064 до 068)

10,396,789

962,520

9,434,269

6,704,531

0111

а) Зграде и објекти

9,054,071

483,032

8,571,039

5,701,250

0112

б) Постројења и опрема

1,143,823

390,318

753,505

858,160

0114

60,138

2,706

57,432

58,334

0115

г) Инвестициона имовина
д) Нематеријална произведена
имовина

138,757

86,464

52,293

86,787

013

3. Непроизведена стална имовина
(072 до 075)

1,627,300

0

1,627,300

1,367,754

1,627,300

1,367,754

5,828,266

3,112,307

5,828,266

3,112,307

0131
014

а) Земљиште
4. Нефинансијска имовина у
сталним средствима у припреми
(077)

1,627,300
5,828,266

0141

а) Нефинансијска имовина у
сталним средствима у припреми

5,828,266

0

ЗАКЉУЧАК
Узимајући у обзир напријед наведено о оствареним приходима и расходима општине Станари може
се закључити да је у периоду јануар-децембар 2019. године реално остварен суфицит за 2019. годину у износу
1.165.250 КМ.
Понуђено образложење садржи неопходне битне информације, паралелан приказ планираних и
остварених прихода и расхода, објашњења већих одступања, извјештај о кориштењу средстава буџетске резерве
и преглед извршених прерасподјела буџетских средстава.
Одјељење за финансије ће у наредном периоду проводити активности и задатке у циљу одржавања
буџетске равнотеже, односно усклађивања динамике прихода и расхода.
У наредном периоду потребно је предузети мјере на свођење расхода у оквире планираних уз предузимање
још ефикаснијих мјера на побољшању наплате како пореских тако и непореских прихода. Неопходне су мјере
штедње текуће потрошње и смањење издатака за нефинансијску имовину а све у циљу успостављања буџетске
равнотеже.
Предлаже се Скупштини оопштине Станари да усвоји Извјештај о извршењу буџета за период јануар-децембар
2019. године у предложеном облику.
Саставни дио Извјештаја је Биланс буџета за период јануар-децембар 2019. године.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
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74.
На основу члана 37. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“ бр. 5/17) и
чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине
општине („Службени гласник општине Станари“
бр. 6/17), а након разматрања Извјештаја о утрошку
средстава невладиних организација за 2019. годину,
Скупштина општине Станари на 28. редовној сједници
одржаној 28.05.2020. године, доноси:

2020. годину-Ребаланс.
3.Овај Закључак ступа на снагу дан након
објаве у »Службеном гласнику општине Станари«.

Број:01-020-35/20
Датум:28.05.2020. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Остоја Стевановић с.р.

ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Извјештај о утрошку средстава
невладиних организација за 2019. годину.
2.Овај Закључак ступа на снагу дан након
објаве у »Службеном гласнику општине Станари«.
Број:01-020-33/20
Датум:28.05.2020. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Остоја Стевановић с.р.
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77.
На основу члана 37. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“ бр. 5/17) и
чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине
општине („Службени гласник општине Станари“
бр. 6/17), а након разматрања нацрта Правилника о
суфинансирању куповине или изградње прве стамбене
јединице младих брачних парова на подручју општине
Станари Скупштина општине Станари на 28. редовној
сједници одржаној дана 28.05.2020. године, доноси

75.

ЗАКЉУЧАК

На основу члана 37. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“ бр. 5/17) и
чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине
општине („Службени гласник општине Станари“ бр.
6/17), а након разматрања Извјештаја о раду начелника
oпштине и раду Општинске управе Станари у 2019.
години, Скупштина општине Станари на 28. редовној
сједници одржаној 28.05.2020. године, доноси:
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Извјештај о раду начелника
oпштине и раду Општинске управе Станари у 2019.
години.
2.Овај Закључак ступа на снагу дан након
објаве у »Службеном гласнику општине Станари«.

Број:01-020-34/20
Датум:28.05.2020. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Остоја Стевановић с.р.
76.
На основу члана 37. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“ бр. 5/17) и
чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине
општине („Службени гласник општине Станари“ бр.
6/17), а након разматрања нацрта Одлуке о измјенама
и допунама Одлуке о усвајању Плана буџета општине
Станари за 2020. годину-Ребаланс Скупштина општине
Станари на 28. редовној сједници одржаној 28.05.2020.
године, доноси:
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се нацрта Одлуке о измјенама и
допунама Одлуке о усвајању Плана буџета општине
Станари за 2020. годину-Ребаланс.
2.Задужује се Одјељење за привреду и
финансије да у року од 30 дана огранизује јавну
расправу о нацрту Одлуке о измјенама и допунама
Одлуке о усвајању Плана буџета општине Станари за

1.Усваја
се
нацрта
Правилника
о
суфинансирању куповине или изградње прве стамбене
јединице младих брачних парова на подручју општине
Станари и упућује на јавну расправу.
2.Задужује се Одјељење за привреду и
финансије да у року од 30 дана огранизује јавну
расправу о нацрту Правилника.
3.Овај Закључак ступа на снагу дан након
објаве у »Службеном гласнику општине Станари«.

Број:01-020-36/20
Датум:28.05.2020. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Остоја Стевановић с.р.
78.
На основу члана 19. став 1. тачка 1. Закона о
систему јавних служби ( Службени гласник Републике
Српске“ број: 68/070 и 109/12), члана 37. Статута
општине
Станари („Службени гласник општине
Станари“ бр. 5/17) и чланoвa 152. и 159. Пословника о
раду Скупштине општине („Службени гласник општине
Станари“ бр. 6/17), а након разматрања приједлога
Програма рада ЈУ Центра за социјални рад за 2020.
годину, Скупштина општине Станари на 28. редовној
сједници одржаној 28.05.2020. године, доноси:
ЗАКЉУЧАК
1.Даје се сагласност на приједлог Програма
рада ЈУ Центра за социјални рад за 2020. годину.
2.Овај Закључак ступа на снагу дан након
објаве у »Службеном гласнику општине Станари«.

Број:01-020-37/20
Датум:28.05.2020. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Остоја Стевановић с.р.
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79.
На основу члана 37. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“ бр. 5/17) и
чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине
општине („Службени гласник општине Станари“ бр.
6/17), а након разматрања Извјештаја о реализацији
програма заједничке комуналне потрошње за 2019.
године, Скупштина општине Станари на 28. редовној
сједници одржаној дана 28.05.2020. године, доноси:
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Извјештај о реализацији програма
заједничке комуналне потрошње за 2019. године.
2.Овај Закључак ступа на снагу дан након
објаве у »Службеном гласнику општине Станари«.

Број:01-020-38/20
Датум:28.05.2020. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Остоја Стевановић с.р.
80.
На основу члана 37. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“ бр. 5/17) и
чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине
општине („Службени гласник општине Станари“
бр. 6/17), а након разматрања Информације о стању
безбједности на подручју Полицијске станице Станари
за период јануар-децембар 2019. године, Скупштина
општине Станари на 28. сједници одржаној дана
28.05.2020. године, доноси:

Број:01-020-40/20
Датум:28.05.2020. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Остоја Стевановић с.р.

82.
На основу члана 19. став 1. тачка 3. Закона о
систему јавних служби ( Службени гласник Републике
Српске“ број: 68/070 и 109/12), члана 37. Статута
општине
Станари („Службени гласник општине
Станари“ бр. 5/17) и чланoвa 152. и 159. Пословника о
раду Скупштине општине („Службени гласник општине
Станари“ бр. 6/17), а након разматрања Извјештаја о
раду ЈУ Спортско-туристичка организација општине
Станари за 2019. годину, Скупштина општине Станари
на 28. редовној сједници одржаној дана 28.05.2020.
године, доноси:
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Извјештај о раду ЈУ Спортскотуристичка организација општине Станари за 2019.
годину.
2.Овај Закључак ступа на снагу дан након
објаве у »Службеном гласнику општине Станари«.

Број:01-020-41/20
Датум:28.05.2020. године

ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Информација о стању безбједности
на подручју Полицијске станице Станари за период
јануар-децембар 2019. године,.
2.Овај Закључак ступа на снагу дан након
објаве у »Службеном гласнику општине Станари«.

Број:01-020-39/20
Датум:28.05.2020. године

81.

01. јун 2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Остоја Стевановић с.р.

На основу члана 37. Статута општине
Станари („Службени гласник општине Станари“
бр. 5/17) и чланoвa 152. и 159. Пословника о раду
Скупштине општине („Службени гласник општине
Станари“ бр. 6/17), а након разматрања Извјештаја о
раду Правобранилаштва Републике Српске-Сједиште
замјеника у Добоју за период од 01.01-31.12.2019.
године, Скупштина општине Станари на 28. редовној
сједници одржаној дана 28.05.2020. године, доноси:
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Извјештај о раду Правобранилаштва
Републике Српске- Сједиште замјеника у Добоју за
период од 01.01-31.12.2019. године,.
2.Овај Закључак ступа на снагу дан након

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Остоја Стевановић с.р.
83.
На основу члана 19. став 1. тачка 3. Закона о
систему јавних служби ( Службени гласник Републике
Српске“ број: 68/070 и 109/12), члана 37. Статута
општине
Станари („Службени гласник општине
Станари“ бр. 5/17) и чланoвa 152. и 159. Пословника о
раду Скупштине општине („Службени гласник општине
Станари“ бр. 6/17), а након разматрања Извјештаја о
раду ЈКП „Екосфера“ д.о.о. Станари за 2019. године,
Скупштина општине Станари на 28. редовној сједници
одржаној дана 28.05.2020. године, доноси:
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Извјештај о раду ЈКП „Екосфера“
д.о.о. Станари за 2019. године.
2.Овај Закључак ступа на снагу дан након
објаве у »Службеном гласнику општине Станари«.

Број:01-020-42/20
Датум:28.05.2020. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Остоја Стевановић с.р.
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84.
На основу члана 19. став 1. тачка 3. Закона о
систему јавних служби ( Службени гласник Републике
Српске“ број: 68/070 и 109/12), члана 37. Статута
општине
Станари („Службени гласник општине
Станари“ бр. 5/17) и чланoвa 152. и 159. Пословника о
раду Скупштине општине („Службени гласник општине
Станари“ бр. 6/17), а након разматрања Извјештаја о
раду (са финансијским извјештајем) ЈЗУ Дом здравља
Станари за 2019. годину, Скупштина општине Станари
на 28. редовној сједници одржаној дана 28.05.2020.
године, доноси:
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2.Овај Закључак ступа на снагу дан након
објаве у »Службеном гласнику општине Станари«.

Број:01-020-45/20
Датум:28.05.2020. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Остоја Стевановић с.р.

ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Извјештај о раду (са финансијским
извјештајем) ЈЗУ Дом здравља Станари за 2019. годину.
2.Овај Закључак ступа на снагу дан након
објаве у »Службеном гласнику општине Станари«.
Број:01-020-43/20
Датум:28.05.2020. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Остоја Стевановић с.р.
85.
На основу члана 19. став 1. тачка 3. Закона о
систему јавних служби ( Службени гласник Републике
Српске“ број: 68/070 и 109/12), члана 37. Статута
општине
Станари („Службени гласник општине
Станари“ бр. 5/17) и чланoвa 152. и 159. Пословника о
раду Скупштине општине („Службени гласник општине
Станари“ бр. 6/17), а након разматрања Извјештаја о
раду ЈУ Центар за културу општине Станари за 2019.
годину, Скупштина општине Станари на 28. редовној
сједници одржаној дана 28.05.2020. године, доноси:
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Извјештај о раду ЈУ Центар за
културу општине Станари за 2019. годину.
2.Овај Закључак ступа на снагу дан након
објаве у »Службеном гласнику општине Станари«.
Број:01-020-44/20
Датум:28.05.2020. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Остоја Стевановић с.р.
86.
На основу члана 37. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“ бр. 5/17) и
чланoвa 152. и 159. Пословника о раду Скупштине
општине („Службени гласник општине Станари“
бр. 6/17), а након разматрања Извјештаја о раду и
финансијски извјештај Oпштинске организације
Црвеног крста Станари за 2019. годину, Скупштина
општине Станари на 28. редовној сједници одржаној
дана 28.05.2020. године, доноси:
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Извјештај о раду и финансијски
извјештај Oпштинске организације Црвеног крста
Станари за 2019. годину.

II АКТИ НАЧЕЛНИКА
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) 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 3.000,00 KM, а на основу
Захтјева број 04-2/1-415-44/20 од 03.04.2020. 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.
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број:01-020-46/20
Датум:28.05.2020. године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Душан Панић с.р.
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) 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:

01. јун 2020. године

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) 59. Закона о локалној
самоуправи РС (‘’Службени гласник РС’’, број 97/16),
члана 68. Статута општине Станари (‘’Службени
гласник општине Станари’’, број 5/17), начелник
општине доноси:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Удружење грађана
„Јасеник“
Члан 1.
Додјељују се средства Удружењу грађана
„Јасеник“ у износу од 3.000,00 KM, а на основу Захтјева
број 04-2/1-415-54/20 од 15.05.2020. године.
Члан 2.

ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Црвеног крста
Станари

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

Члан 1.

Члан 3.

Додјељују средства Општинској организацији
црвеног крста у Станарима у износу од 20.000,00 KM, а
на основу Захтјева број 04-2/1-415-48/20 од 27.04.2020.
године.

Средства ће бити исплаћена на жиро рачун
Удружења грађана „Јасеник“ број: 5553000043988980
код Нове Банке ад Бања Лука.

Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150 Одјељење за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој, економски
код 415 210 ОО Црвени Крст Станари.
Члан 3.
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 Удружење грађана „Јасеник“ да
оправда трошење додјељених средстава достављањем
ваљаних доказа (рачуна) на увид у Одјељење за
привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 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.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број:04-2/1-415-54-1/20
Станари, 19.05.2020. године.

90.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Душан Панић с.р.

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 Удружења логораша
Општине Станари

Број:01-020-47/20
Датум:28.05.2020. године
НАЧЕЛНИК ОШТИНЕ
Душан Панић с.р.

Члан 1.
Додјељују се средства Удружењу логораша
Општине Станари у износу од 2.000,00 KM, а на основу

01. јун 2020. године
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Захтјева број 04-2/1-415-39/20 од 24.03.2020. године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138150 Одјељење за привреду, друштвене
дјелатности и локални економски развој, економски
код 415 200 Удружење логораша.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро
рачун Удружења логораша Општине Станари број:
5553000026701349 код Нове Банке ад Бања Лука.
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Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро рачун
Општинске борачке организације Станари број:
5553000021587703 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.

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

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 5.

Члан 6.

Члан 4.

Обавезује се Удружење логораша Општине
Станари да оправда трошење додјељених средстава
достављањем ваљаних доказа (рачуна) на увид у
Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за финансије
и буџет.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење:
Обзиром на расположивост средстава, на
позицији Удружење логораша, одлучено је као у
диспозитиву.
Број:04-2/1-415-39-1/20
Станари, 19.05.2020. године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИИНЕ
Душан Панић с.р.

91.
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 04-2/1-415-46/20 од 15.04.2020.
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.

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:04-2/1-415-46-1/20
Станари, 19.05.2020. године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИИНЕ
Душан Панић с.р.
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) 59. Закона о локалној
самоуправи РС (‘’Службени гласник РС’’, број 97/16),
члана 68. Статута општине Станари (‘’Службени
гласник општине Станари’’, број 5/17), начелник
општине доноси:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за Еко оазу „Подградина“
Укриница
Члан 1.
Додјељују се средства удружењу Еко оаза
„Подградине“ из Укринице за обнову постојећих, а
дотрајалих садржаја у износу од 500,00 KM, а на
основу Захтјева број 04-2/1-421-8/20 од 18.03.2020.
године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138120 Начелник општине, економски код
415 200 финансирање невладиних организација.
Члан 3.
Средства ће бити уплаћена на жиро рачун
Еко оазе „Подградине“ број: 554-011-00011396-32 код
Павловић Банке.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
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за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Еко оаза „Подградине“
Укриница 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:04-2/1-421-8-1/20
Станари, 19.05.2020. године.

93.

Број:04-2/1-415-51-1/20
Станари, 19.05.2020. године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИИНЕ
Душан Панић с.р.
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) 59. Закона о локалној
самоуправи РС (‘’Службени гласник РС’’, број 97/16),
члана 68. Статута општине Станари (‘’Службени
гласник општине Станари’’, број 5/17), начелник
општине доноси:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за потребе Завичајног
удружења „Соко“ Митровићи

НАЧЕЛНИК ОПШТИИНЕ
Душан Панић с.р.

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. Статута општине Станари (‘’Службени
гласник општине Станари’’, број 5/17), начелник
општине доноси:
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Члан 1.
Додјељују се средства Завичајном удружењу
„Соко“ Митровићи у износу од 1.000,00 KM, а на
основу Захтјева број 04-2/1-415-49/20 од 12.05.2020.
године.
Члан 2.

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

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 1.

Члан 3.

Додјељују се буџетска средства Клубу
борилачких спортова ‘’РУДАР’’ Станари у износу од
2.000,00 КМ, а на основу Захтјева број 04-2/1-415-51/20
од 13.05.2020. године.

Средства ће бити исплаћена на жиро рачун
Завичајном удружењу „Соко“ Митровићи број:
5553000037309075 код Нове Банке ад Бања Лука.

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 Завичајно удружење „Соко“
Митровићи 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 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Клуб борилачких спортова
‘’РУДАР’’ Станари да оправда трошење додјељених
средстава достављањем ваљаних доказа (рачуна) на
увид у Одјељење за привреду и финансије, Одсјек за
финансије и буџет.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број:04-2/1-415-49-1/20
Станари, 19.05.2020. године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИИНЕ
Душан Панић с.р.
95.
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
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(‘’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 8.000,00 КМ, а
на основу Захтјева број 04-2/1-415-52/20 од 13.05.2020.
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 Спортског друштва ‘’РУДАР’’ Станари број:
5553000008479608 код Нове банке А.Д. Бања Лука.
Члан 4.
О извршењу ове Одлуке задужује се Одјељење
за привреду и финансије, Одсјек за финансије и буџет.
Члан 5.
Обавезује се Спортско друштво ‘’РУДАР’’
Станари да оправда трошење 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:04-2/1-415-52-1/20
Станари, 19.05.2020. године.

96.

НАЧЕЛНИК ОПШТИИНЕ
Душан Панић с.р.

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 ЈЗУ болница „Св. А.
Лука“ Добој
Члан 1.
Додјељују се средства ЈЗУ болница „Св. А.
Лука“ Добој у износу од 33.000,00 KM, а на основу
Захтјева број 02-421-9/20 од 31.03.2020. године.
Члан 2.
Средства ће бити исплаћена са потрошачке
јединице 0138120 Начелник општине, економски код
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415 210 ЈЗУ болница „Св.А. Лука“ Добој.
Члан 3.
Средства ће бити исплаћена на жиро рачун ЈЗУ
болница „Св. А. Лука“ Добој број:555008-00007631-13
отворен 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 ЈЗУ болница „Св. А. Лука“ 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.
Образложење:
Због ванредне ситуације изазване вирусом
корона ЈЗУ болница „Св. А. Лука“ Добој обратила се
свим локалним заједницама за помоћ при куповини
неопходних респиратора. На сједници Штаба за
ванредне ситуације општине Станари
разматран
је захтјев и заузето је становиште да се и на овај
начин помогне овој установи, јер је то од интереса за
становнике наше локалне заједнице.
Број:02-421-9.1/20
Станари, 02.04.2020. године.
НАЧЕЛНИК ОПШТИИНЕ
Душан Панић с.р.

97.
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: 204/20 од 13.04.2020. године, а на приједлог Општинског
штаба за ванредне ситуације начелник Општине доноси
НАРЕДБУ
о продуженој примјени Наредби
1.
Овом Наредбом продужује се примјена
наредби које је на приједлог Општинског штаба за
ванредне ситуације донио начелник Општине:
1)
Наредба о ограничавању и забрани кретања
лица на територији општине Станари 02-050-3.13/20
од 22.03.2020. године,
2)
Наредба о допуни Наредбе о ограничавању и
забрани кретања лица на територији општине Станари
број 02-050-3.20/20 од 26.03.2020. године,
3)
Наредба о регулисању рада удружења грађана
на територији општине станари број 02-050-3.21/20 од
26.03.2020. године
4)
Наредбе о дозволи кретања лицима са
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навршених 65 и више година живота број: 02-0503.25/20 од 31.03.2020. године,
5)
Наредба о регулисању рада трговинских и
других објеката на подручју општине Станари у сврху
превенције вируса корона број: 02-050-3.27/20 од
31.03.2020. године
2.
Наредбе из тачке 1. примјењиваће се до
27.04.2020. године.
3.
Наредба ступа на снагу са даном доношења,
бити ће објављена у Службеном гласнику општине
Станари.
Број:01-020-40/20
Датум: 14.04.2020. године
КОМАДАНТ ШТАБА
Душан Панић с.р.

III АКТИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНУ
СИТУАЦИЈУ
98.
На основу члана 45. 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 11. сједници одржаној
27.04.2020. године доноси
ЗАКЉУЧАК
1.Све мјере које донесе Републички штаб
за ванредне ситуације примјењиваће се директно на
територији општине Станари.
2.Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а обајвиће се у Службеном гласнику
општине Станари.
Број:02-050-3.33/20
Датум:27.04.2020. године
КОМАДАНТ ШТАБА
Душан Панић с.р.

99.
На основу члана 45. 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 Закључка о
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престанку примјене закључака о организацији и раду
карантина при граничним прелазима и карантима
локалне самоуправе број: 33-7/20 од 11.05.2020. године
Општински штаб за ванредне ситуације на 12.сједници
одржаној 12.05.2020. године доноси
ЗАКЉУЧАК
о престанку примјене закључака о одрђивању
простора за изолацију
1.Овим Закључком стављају се ван снаге
закључци које је донио Општински штаб за ванредне
ситуације о одређивању простора за изолацију:
а) Закључак о одређивању простора за изолацију број:
02-050-3.15/20 од 23.03.2020. године,
б) Закључак о одређивању простора за изолацију број:
02-050-3.29/20 од 14.04.2020. године,
2.Лица која се налазе у карантину општине
Станари упућују се у изолацију у кућној средини до
истека важећег рјешења, без доношења новог рјешења.
3.Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у Службеном гласнику
општине Станари.
Број:02-050-3.35/20
Датум:12.05.2020. године
КОМАДАНТ ШТАБА
Душан Панић с.р.
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Садржај:

I АКТИ СКУПШТИНЕ
60. ОДЛУКА о начину споразумне подјеле имовине и обавеза између Града Добој и Општине Станари
61. ОДЛУКА о ослобађању обавезе плаћања општинске комуналне таксе за заузимање јавне површине
62. ОДЛУКА о измјени Одлуке о мртвозорству на подручју општине Станари
63. ОДЛУКА о куповини земљишта за потребе изградње фабрике воде и резервоара
64. ОДЛУКА о измјени и допуни Одлуке о додјели пословних просторија на привремено кориштење ЈУ Центар за
социјални рад Станари
65. ОДЛУКА о преносу права власништва над основним средствима
66. ОДЛУКА о преносу права власништва над основним средствима
67. ОДЛУКА о преносу права власништва над основним средствима
68. ПЛАН одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину
69. ПРАВИЛНИК о измјени и допуни Правилника о додјели једнократне новчане помоћи за вантјелесну оплодњу
70. ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о остваривању права на новчану помоћ за незапослене породиље и новорођену
дјецу
71. ЗАКЉУЧАК о усвајању извјештаја Штаба
72. ЗАКЉУЧАК о усвајању извјештаја о стању у привреди
73. ЗАКЉУЧАК о усвајању извјештаја о извршењу буџета
74. ЗАКЉУЧАК о усвајању извјештаја о извјештаја ХБО
75. ЗАКЉУЧАК о усвајању извјештаја о раду начелника
76. ЗАКЉУЧАК о усвајању нацрта Ребаланса
77. ЗАКЉУЧАК о усвајању нацрта Правилника
78. ЗАКЉУЧАК о давању сагласности програма центра
79. ЗАКЉУЧАК о усвајању извјештаја заједничке комуналне потрошње
80. ЗАКЉУЧАК о усвајању информације о стању безбједности
81. ЗАКЉУЧАК о усвајању извјештаја о раду правобранилишта
82. ЗАКЉУЧАК о усвајању извјештаја о раду СТОС
83. ЗАКЉУЧАК о усвајању извјештаја о раду Екосфера
84. ЗАКЉУЧАК о усвајању извјештаја о ЈЗУ Дом Здравља
85. ЗАКЉУЧАК о усвајању извјештаја о раду Центра
86. ЗАКЉУЧАК о усвајању извјештаја о раду Црвеног крста
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24.
24.
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II АКТИ НАЧЕЛНИКА
87. ОДЛУКА о додјели средстава за потребе Организације породица погинулих и заробљених бораца и несталих цивила
општине Станари
88. ОДЛУКА о додјели средстава за потребе Црвеног крста Станари
89. ОДЛУКА о додјели средстава за потребе Удружење грађана „Јасеник“
90. ОДЛУКА о додјели средстава за потребе Удружења логораша Општине Станари
91. ОДЛУКА о додјели средстава за потребе Општинске борачке организације Станари
92. ОДЛУКА о додјели средстава за Еко оазу „Подградина“ Укриница
93. ОДЛУКА о додјели буџетских средстава за потребе Клуба борилачких спортова ‘’РУДАР’’ Станари
94. ОДЛУКА о додјели средстава за потребе Завичајног удружења „Соко“ Митровићи
95. ОДЛУКА о додјели буџетских средстава за потребе Фудбалског клуба ‘’РУДАР’’ Станари
96. ОДЛУКА о додјели средстава за потребе ЈЗУ болница „Св. А. Лука“ Добој
97. НАРЕДБА о продуженој примјени Наредби
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III АКТИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНУ СИТУАЦИЈУ
98. ЗАКЉУЧАК
99. ЗАКЉУЧАК о престанку примјене закључака о одрђивању простора за изолацију

30.
30.

053/290-966

