СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК
Број: 6/2010, Година XI, Датум: Јуни 2010.
Раде Јованића бб, Тел/Факс: 050 / 430-070, Е-mail: soribnik@teol.net, www.opstinaribnik.org
На основу члана 37. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ број 14/05),
Скупштина општине Рибник је на 20. редовној
сједници одржаној 21.06.2010.год. донијела:
ОДЛУКУ
о начину утрошка средстава за изградњу и
одржавање вјерских објеката
Члан 1.
Средства за изградњу и одржавање вјерских
објеката која су у Буџету општине Рибник за 2010.
годину планирана у износу од 20.000,00 КМ (конто
615223), утрошиће се на начин да се свакој Парохији
на подручју општине Рибник укључујући и манастир
Трескавац, уплати једнак износ средстава, односно
по 4.000,00 КМ, а у складу са приливом средстава у
буџету општине.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за општу управу које ће одредити динамику и рокове
уплате средстава.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Број: 01-08-1/10.			
Датум,21.06.2010.год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 20. став 4. Закона о социјалној
заштити („Службени Гласник РС“ број: 5/93, 15/96
и 110/03), и члана 37. Статута општине Рибник („Сл.
гласник општине Рибник“бр.14/05),
Скупштина
општине Рибник на 20. сједници одржаној дана
21.06.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
о утрошку средстава за стамбено збрињавање
социјално угрожених лица
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се да се средстава у износу
од 10.000 КМ утроше за финансирање радова на
изградњи породичне куће Ђукић Жељка из Превије.
Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке реализовати са
буџетске позиције 615212- Капиталне помоћи
појединцима”Средства за збрињавање социјално
угрожених лица”
Члан 3.
Средства уплатити на текући рачун именованог
и вршити строги надзор над намјенским трошењем
истих уз одређивање старатеља.
Члан 4.
За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење
за општу управу.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Рибник.
Број:01-372-5/10			
Датум, 21.06.2010. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 20. став 4. Закона о социјалној
заштити („Сл. Гласник РС“ број: 5/93,15/96 и 110/03),и
члана 37. Статута општине Рибник („Сл. гласник
општине Рибник“бр. 14/05), Скупштина општине
Рибник на 20. сједници одржаној дана 21.06.2010.
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године, доноси:
ОДЛУКУ
о ослобађању социјално-угрожених лица од
плаћања општинских административних такси
Члан 1.
Овом одлуком се ослобађа Радак Ђорђо из
Чађавице, Милован Галић из Превије и Жељко Ђукић
из Превије свих општинских административних такси
неопходних за издавање и провођење процеса градње
стамбено породичних објеката.
Члан 2.
О извршењу ове Одлуке стараће се Одјељење
за општу управу и Одсјек за урбанизам и стамбено
комуналне послове Административне службе општине
Рибник.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Рибник.
Број: 02-460-1/10		
Датум, 21.06.2010.год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС” бр. 101/04;42/05; 118705),
члана 37. Статута општине Рибник (“Службени
гласник општине Рибник” бр. 14/05) и члана 26. став 1.
Упутства о провођењу процедура за одабир корисника
програма помоћи у обнови стамбених јединица у
сврху повратка(“Службени гласник БиХ бр. 48/06),
Скупштина општине Рибник на 20-тој редовној
сједници СО-е, одржаној дана 21.06.2010.године
доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за одабир корисника
програма помоћи у обнови стамбених јединица у
сврху повратка
Члан 1.
У Комисију за одабир корисника програма помоћи
у обнови стамбених јединица у сврху
повратка
именују се:
1.Симић Љубан, представник општине Рибник
(одборник)
2. Врачар Споменка, представник општине Рибник
3. Цвијић Слободан, представник повратника
4. представник Савеза удружења избјеглица и

расељених лица БиХ
5. Личина Ђукан, представник Министарства
за избјеглице и расељена лица Републике Српске(
донатор)
Члан 2.
Задаци и начин рада Комисије за одабир корисника
програма помоћи у обнови стамбених јединица у
сврху повратка, утврдиће се Пословником о раду
комисије за одабир, који Комисија мора донијети на
првој (конституирајућој) сједници.
Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у на огласној плочи општине Рибник и
Службеном гласнику општине.
Број:01-372-3-5/10		
Датум:21.06.2010. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 37. и 67. Статута општине Рибник
(«Службени гласник општине Рибник» бр.14/05) и
члана 110. Пословника Скупштине општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, број 16/05.)
Скупштина општине Рибник је на 20-тој редовној
сједници СО-е, одржаној дана 21.06.2010.године
разматрајући Извјештај о раду и финансијском
пословању КП “Рибник” АД за 2009. год. донијела
следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник усваја Извјештај о
раду и финансијском пословању КП
“Рибник”
АД за 2009. год.
2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у Службеном
гласнику општине
Рибник.
Број:02-370-12/10		
Датум:21.06.2010. Год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 37. и 67. Статута општине Рибник
(«Службени гласник општине Рибник» бр.14/05) и
члана 110. Пословника Скупштине општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, број 16/05.)
Скупштина општине Рибник је на 20-тој редовној
сједници СО-е, одржаној дана 21.06.2010.године након
разматрања Информације о стању у области привреде
на подручју општине Рибник. донијела следећи:

Јуни 2010.
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ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник се упознала
са Информацијом о стању у области привреде на
подручју општине Рибник.
2.Скупштина општине Рибник константује
да, и поред економске кризе, није дошло до
значајнијег смањења броја привредних субјеката,
нити до значајнијег отпуштања радника на подручју
општине Рибник.
3.Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у Службеном
гласнику општине
Рибник.
Број:02-30-5/10			
Датум:21.06.2010. год.

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 37. и 67. Статута општине Рибник
(«Службени гласник општине Рибник» бр.14/05) и
члана 110. Пословника Скупштине општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, број 16/05.)
Скупштина општине Рибник је на 20-тој редовној
сједници СО-е, одржаној дана 21.06.2010.године након
разматрања Информације о друштвеном положају
младих на подручју општине Рибник
донијела
следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник се упознала са
Информацијом о друштвеном
положају младих на
подручју општине Рибник.
2.Скупштина општине Рибник константује да је
општина Рибник уложила значајна
средства из
буџета за побољшање положаја младих на подручју
општине, те да стимулишући
образовање
и
запошошљавање утиче на квалитет живота младе
популације, а такође у оквиру својих могућности
помаже удружења која окупљају младе.
3.Скупштина општине Рибник апелује и позива
младе на подручју општине да се
в и ш е
ангажују у друштвеном животу општине и сами утичу
на побољшање свог
положаја.
4.Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у Службеном
гласнику општине
Рибник.
Број:02-6-1/10			
Датум:21.06.2010. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 37. и 67. Статута општине Рибник
(«Службени гласник општине Рибник» бр.14/05) и

члана 110. Пословника Скупштине општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, број 16/05.)
Скупштина општине Рибник је на 20-тој редовној
сједници СО-е, одржаној дана 21.06.2010.године након
разматрања Информације о стању нисконапонске и
средњенапонске мреже на подручју општине Рибник
донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник се упознала
са Информацијом о стању нисконапонске и
средњенапонске мреже на подручју општине Рибник те
констатује да је Електродистрибуција Мркоњић Град,
Пословница Рибник у посљедње вријеме у л о ж и л а
значајна средства на реконструкцији високонапонске
мреже, расклопница и трафостаница на подручју
општине Рибник.
2.Скупштина општине Рибник предлаже да се
недостаци на нисконапонској и с р ед њ е н ап о н с ко ј
мрежи, чије отклањање не захтјева велика улагања,
без одлагања
отклоне.
3.Скупштина општине Рибник предлаже да се
до краја ове године уложи
више н а п о р а
ради отклањања недостатака нисконапонске и
средњенапонске мреже на
читавој територији
општине Рибник, а поготово на подручју МЗ
Ситница (Бунареви)
и МЗ Црквина са освртом на
електричне стубове који су у најлошијем стању.
4.Скупштина општине Рибник сугерише извршној
власти да, у границама својих надлежности
и
могућности, помогне у санацији нисконапонске и
средњенапонске
мреже на подручју општине
Рибник.
5.Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у Службеном
гласнику општине
Рибник.
Број:02-313-14-1/10		
Датум:21.06.2010. Год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 37. и 67. Статута општине Рибник
(«Службени гласник општине Рибник» бр.14/05)
и
члана 110. Пословника Скупштине општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“, број
16/05.) Скупштина општине Рибник је на посебној
сједници СО-е, одржаној дана 21.06.2010.године
након разматрања Допуњене Информације о раду и
пословању ЈПШ”Шуме РС”- ШГ Рибник за 2009. год.
и Информације о раду и пословању ЈПШ”Шуме РС”ШГ Рибник од 01.01.2010. до 31.05.2010. год. донијела
следећи:
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ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник и након разматрања
Допуњене Информације о раду и пословању
ЈПШ
„Шуме РС“ ШГ Рибник за 2009. год. не прихвата
Информацију по
којој је, и поред тога што
је Шумско газдинство Рибник пословало позитивно,
дошло до нередовне исплате плата радницима ШГ
Рибник и неизмирених обавеза према општини Рибник
по основу накнаде од продатих шумских дрвних
соримената које према предметној
Информацији
о раду износе 709.033.83 КМ, а која средства се
искључиво користе за улагања у инфраструктуру
општине Рибник.
2.Скупштина општине Рибник константује да је у
последњих мјесец дана дошло до значајног помака у
исплати плата радницима и помака у исплати дијела
обавеза према општини Рибник од стране ШГ
Рибник, а по основу накнаде од продатих шумских
дрвних сортимената.
3.Скупштина
општине
Рибник
сматра
неприхватљивим начин информисања
Скупштине
општине Рибник од стране ЈПШ „Шуме РС“- ШГ
Рибник у дијелу у којем се у Информацији наводе
обавезе појединих комитената према ШГ Рибник ,што
није тражено у предметној информацији и што је
искључиво ствар пословне политике ЈПШ „Шуме РС
“ШГ Рибник.
4.Скупштина општине Рибник констатује да је из
Информације о раду и пословању ЈПШ „Шуме РС“
ШГ Рибник за период 01.01.2010. до 31.05.2010. год.
видљиво да је дошло до значајног повећања дугова
купаца према ШГ Рибник, а нема показатеља око
наплаћивања старих дугова.
5.Скупштина општине Рибник тражи од директора
ШГ Рибник да у сарадњи са генералним директором
ЈПШ „Шуме РС“ а.д. Соколац настави са редовним
исплатама плата радницима ШГ Рибник.
6.Скупштина
општине
Рибник
обавезује
Начелника општине Рибник да, у писменој форми,
захтјева од генералног директора ЈПШ “Шуме РС”ад
Соколац исплату заосталог дуга према општини
Рибник, по основу накнаде од продатих шумских
дрвених сортимената из предходног периода и обавеза
из текуће 2010. године у складу са чланом 89. Закона
о шумама. (“Службени гласник РС” бр.75/08)
7.Скупштина општине Рибник тражи од директора
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ШГ Рибник да обезбједи редовно снадбјевање домаћих
дрвопрерађивача са довољном количином сировине у
складу са
исказаним
потребама
домаћих
дрвопрерађивача сходно члану 84. Закона о шумама
(“Службени гласник РС “ бр. 75/08)
8.Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у Службеном
гласнику општине
Рибник.
Број: 02-332-6/10		
Датум:21.06.2010. Год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 37. и 67. Статута општине Рибник
(«Службени гласник општине Рибник» бр.14/05)
и
члана 110. Пословника Скупштине општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“, број
16/05.) Скупштина општине Рибник је на 20-тој
редовној сједници СО-е, одржаној дана 21.06.2010.
године разматрала приједлог Програма капиталних
инвестиција у 2010. год. на територији општине
Рибник и донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник усваја Програм
капиталних инвестиција у 2010. год. на територији
општине Рибник.
2.Скупштина општине Рибник препоручује да
се Програм капиталних инвестивција у 2010. год. на
територији општине Рибник, реализује у складу са
приливом средстава у буџету општине, те сходно томе,
да се инвестиције које се не буду могле реализовати у
току текуће године реализују у току наредне 2011.
године.
3.Саставни дио овог закључка је Програм
капиталних инвестиција у 2010. год на територији
општине Рибник.
4.Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у Службеном
гласнику општине
Рибник.
Број:02-404-15-1/10		
Датум:21.06.2010. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

Јуни 2010.
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ОПШТИНА РИБНИК
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2010. ГОД.
ПРОЈЕКАТ

ИНВЕСТИТОР

Реконстр. пута Ружа-Рибникдиoница Превија-Ивановићи

УКУПНО
ИРБ
396.992,58 КМ

396.992,58 КМ

ИРБ
350.000,00
КМ

390.000,00 КМ

Изградња спортске дворанезавршни радови и вањско
уређење

Општина рибниквањско уређење
40.000,00 КМ

Асфалтирање локалног пута
до цркве у Превији(363 м) и
локалног пута Лукићи (335 м)

Општина Рибник
53.000,00 КМ

Асфалтирање локалног пута за
Станичку (200м)

Општина Рибник
28.000,00 КМ

28.000,00 КМ

Асфалтирање локалног пута
Каури (200 м)

Општина Рибник
28.000,00 КМ

28.000,00 КМ

Асфалтирање локалног пута
Стране-Крндића брдо

Општина Рибник
1.200,00 КМ

Асфалтирање улице испод
комуналног предузећа (150 м)

Општина Рибник
21.000,00 КМ

Асфалтирање локалног пута
мост Велијашница- Средице
(250+250)

Општина Рибник
30.000,00 КМ

Мин. пољоп.
шумарст. и
водоп.
40.000,00 КМ

70.000,00 КМ

Асфалтирање локалног пута
Велијашница(300 м)

Општина Рибник
12.000,00 КМ

Минист. пољопр.
и шумарства
30.000,00 Км

42.000,00 КМ

Асфалтирање лок. пута за
Катовине (550 м)

Општина Рибник
37.000,00 КМ

Минист. пољоп.
и шумарства
40.000,00 КМ

77.000,00 КМ

Асфалтирање пута Стране Кузмановићи (40 м)

Општина Рибник
6.000,00 КМ

Асфалтирање локалног пута
Пролићи -Томићи (250 м)

Општина Рибник
15.000,00 КМ

Минист. пољоп.
и шумарства
30.000,00 КМ

45.000,00 КМ

Асфалтирање локалног пута
Ћукови-Караћи (250 м)

Општина Рибник
15.000,00 КМ

Мин. пољопр. и
шумарства
20.000,00 КМ

35.000,00 КМ

Асфалтирање локалног пута
школа-Делбрдо (315 м)

Општина Рибник
24.100,00 КМ

Минист. пољоп.
и шумарства
20.000,00 КМ

44.100,00 КМ

Асфалтирање локалног пута
Г.Врбљани-Цигановићи (200 м)

Општина Рибник
28.000,00 КМ

28.000,00 КМ

Асфалтирање локалног пута
Ћулуми, Травари (63+207 м)

Општина Рибник
37.800,00 КМ

37.800,00 КМ

Асфалтирање локалног пута
Малешевићи- Чунгар (300 м)

Општина Рибник
22.000,00 КМ

ГАП
45.000,00 КМ

Минист. за избје.
ГАП
и рас. лица РС
30.000,00 КМ
50.000,00 КМ

98.000,00 КМ

81.200,00 КМ
21.000,00 КМ

6.000,00 КМ

Минист. пољоп.
и шумарства
20.000,00 КМ

42.000,00 КМ
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ПРОЈЕКАТ

ИНВЕСТИТОР
Минист. пољоп.
и шумарства
40.000,00 КМ

УКУПНО

Асфалтирање локалног пута
Будим-Пејићи (500 м)

Општина Рибник
30.000,00 КМ

Асфалтирање игралишта
Д.Заблеће

Општина Рибник
15.000,00 КМ

Изградња Споменика ( плоче са
иоменима, клупе, расвета...)

Општина Рибник
25.000,00 КМ

Изградње макадамског пута
Страјинићи-Полица-Д.Врбљани
од моста до краја трасе
(цца 400м)

Општина Рибник
30.000,00 КМ

30.000,00 КМ

Изградња регулационог плана за Општина Рибник
Д.Превију
21.500,00 КМ

21.500,00 КМ

70.000,00 КМ
15.000,00 КМ
25.000,00 КМ

Општина Рибник
29.000,00 КМ

Минист. пољоп.
и Шумарства
20.000,00 КМ

49.000,00 КМ

Изградња водовода Чађавица -II
Општина Рибник
Фаза (крак према Ћулумима и
40.000,00 КМ
Траварима)

Мист. пољоп. и
шумарства
40.000,00

80.000,00 КМ

Изградња макад. пута ДелбрдоЈокићи-Бабићи (700 м)

Изградња водовода у
Д.Врбљанима – II фаза (базен и
дио мреже)

Општина Рибник
50.000,00 КМ

Надзор и техн. пријем пута Ружа Општина Рибник
Рибник
20.000,00 КМ

ГАП
50.000,00 КМ

100.000,00 КМ
20.000,00 КМ

Изградња стопа у води моста
Милашиновача

Општина Рибник
70.000,00 КМ

70.000,00 КМ

Суфинансир. реконструкције
амбуланти пород. медицине у
Ситници и Д.Врбљанима

Општина Рибник
40.000,00 КМ

*
40.000,00 КМ

Асф. лок. пута Д.ЗаблећеМарјановићи (270 м)

Општина Рибник
37.800,00 КМ

37.800,00 КМ

Асфалтирање локалног пута
Јаковљевићи (300 м)

Општина Рибник
42.000,00 КМ

*
42.000,00 КМ

Асфалтирање локалног пута
Илићи (300 м)

Општина Рибник
42.000,00 КМ

*
42.000,00 КМ

Асфалтирање лок. пута
Петковићи (300 м)

Општина Рибник
42.000,00 КМ

*
42.000,00 КМ

Асфалтирање прилаза до дома
културе у Д. Превији

Општина Рибник
10.000,00 КМ

*
10.000,00 КМ

Асфалтирање локалног пута
Д.Слатина (350 м)

Општина Рибник
49.000,00 КМ

*
49.000,00 КМ

Асфалтирање локалног пута
Г.Слатина (300 м)

Општина Рибник
42.000,00 КМ

*
42.000,00 КМ

Асфалтирање локалног пута
Јокићи (325 м)

Општина Рибник
45.500,00 КМ

45.500,00 КМ

Асфалтирање локалног пута
Драгорај-Старо село (315 m)

Општина Рибник
44.100,00 КМ

44.100,00 КМ

Асфалтирање пута до зграде
ППБ -Г.Рибник (100 м)

Општина Рибник
15.000,00 КМ

*
15.000,00 КМ

Јуни 2010.
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ПРОЈЕКАТ

ИНВЕСТИТОР

УКУПНО

Суфинансирање изгр. лок.
водовода Ваганац- Бунареви

Општина Рибник
10.000,00 КМ

*
10.000,00 КМ

Изградња уличних расвета
(наставак у Д.Рибнику до Дома,
споменик Смрчић, игралиште
Д.Заблеће ...)

Општина Рибник
10.000,00 КМ

10.000,00 КМ

Обнова споменика борцима
НОР-а код дома културе у
Д.Превији

Општина Рибник
10.000,00 КМ

10.000,00 КМ

Суфинансирање доградње
локалног водовода Делбрдо

Општина Рибник
10.000,00 КМ

10.000,00 КМ

Суфинансирање доградфње
локалног водовода БусијеМацановићи

Општина Рибник
10.000,00 КМ

10.000,00 КМ

Суфинансирање изградње лок.
водовода Растока-Локва

Општина Рибник
10.000,00 КМ

10.000,00 КМ

УКУПНО

1.198.000,00 КМ

350.000,00 КМ

125.000,00 КМ

746.992,58

2.419.992,58 КМ

У буџету предвидјети и средства за завршетак инвестиција започетих по програму у 2009. години и то:
− Изградња моста у Д.Врбљанима на путу Страјинићи-Полица-Д. Врбљани у износу 85.000,00 КМ
− изградња локалних асфалтних путева и макадамски пут Страјинићи-Полица у износу 64.000,00 КМ
− завршетак водовода Трубићи 7.000,00 КМ
Број:02-404-15-1/10
Датум:21.06.2010. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ								

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. гласник Републике Српск,, бр.101/0442/05 и
118/05 ), члана 55. Статута општине Рибник (,,Сл.
гласник општине Рибник,, бр.14/05), члана 12.
Правилника о о начину и роковима вршења пописа
и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем, члана 11.Упутства о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књигововодственог са
стварним стањем,Одлуке Скупштине општине број
02-014-15/10 од 27.05.2010. год. Начелник Општине
доноси :
ОДЛУКУ
о именовању Комисије за предају отписане
имовине Средњошколском центру ,,Лазар Ђукић,,
Рибник
Члан 1.
У комисију за уступање на трајно власништво
отписане имовине на дан 31.12.2009. године, а по
одлуци Скупштине Општине број 02-014 -15/10 од
27.05.2010 именујем:
1. Савић Горана, дипл.ецц.
2. Бурсаћ Остоју,
3. Кевац Вукицу,

Члан 2.
Задатак комисије је да изврши
записничку
примопредају отписане рачунарске опреме и да сачини
извјештај о примопредаји и достави га Начелнику
Општине.
Број : 01-404-14-1 /10.		
Дана:01.06.2010.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дип.ек.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. гласник Републике Српск,, бр.101/04 ), члана
55. Статута општине Рибник (,,Сл.гласник општине
Рибник,, бр. 14/05), члана 42. Закона о буџетском
систему (,,Сл. Гласник РС бр 54/08) Начелник
Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам 400,00 КМ
Ковачевић (Илије)
Милијани на име новчане награде ученику генерације
школске 2009/2010 године у Средњошколском центру
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,,Лазар Ђукић“ Рибник са позиције буџетска резерва.
Средства исплатити на текући рачун именоване.

Члан 3.

Члан 2.

О правилности утрошка средстава стараће се
Скупштинска служба.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службеном гласнику општине Рибник.

Члан 4.

О б р а з л о ж е њ е:
На
основу
обавјештења
Директора
Средњошколског центра ,,Лазар Ђукић, Рибник
утврђено је да је Ковачевић Милијана ученик
генерације у Средњошколском центру, те завршни
разред гимназије.
Начелник Општине је одлучио да новчаном
наградом награди ученика генерације као знак
признања за постигнуте резултате и подстицај да иста
настави са одличним резултатима на студијима по
властитом избору.
Број : 01-023-6/10 		
Дана:09.06.2010.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић,дипл. ек

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„.Службени гласник Републике Српске”, број
101/04, 42/05 и 118/05), члана 55. Статута општине
Рибник („Службени гласник” општине Рибник, број
14/05),Програма културно спортских активности на
територији Општине Рибник у 2010 год. Начелник
општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам исплату новчаних средстава по захтјеву
КУД ,,Рибник,, из Превије на име организовања
Видовданског фестивала фолклора ,,Рибник 2010,, у
износу аконтације од 1.800,00 КМ.
Члан 2.
Средства исплатити са потрошачке јединице
Скупштина Општине а са буџетске позиције 613916Средства за обиљежавање значајних датума и слава
Општине.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику Општине.
Број : 01-532-154/10		
Начелник општине:
Дана:16.06.2010. год.
Неђо Стојаковић, дипл.ек.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник Републике Српске“ бр.101/04, 42/05
и 118/05), члана 55. Статута општине Рибник („Сл.
гласник општине Рибник“ бр.14/05), Начелник
Општине доноси:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
на План утрошка средстава
Члан 1.
Даје се сагласност на План утрошка средстава
за обиљежавање значајних датума, слава општине
Потрошачкој јединици 00500110 Скупштини општине,
буџетска позиција 613916 Средства за обиљежавање
значајних датума, слава општине.
Члан 2.
Задужује се Скупштинска служба да средства
троши у складу са Програмом за обиљежавање
значајних датума, слава општине, а у складу са
важећим законским прописима и Правилником о
јавним набавкама.
Члан 3.
Средства трошити у складу са остварењем буџета
Општине.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је План утрошка средстава
за обиљежавање значајних датума, слава општине.
Број : 01-40-4-18-1/10.		
Дана: 28.06.2010. год.

Начелник општине:
Неђо Стојаковић,дипл.ек.

Јуни 2010.
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ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА
за обиљежавање значајних датума
Ред.
Назив манифестације; (значајни датум)
Број.
1
Васкршњи крос (04. април)
2
Дани ријеке Сане ( јуни)
3
Видовдански сусрети фолклора (28.јуни)
4
Дан и Крсна слава Општине(21. септембар)
Укупно
Број:02-40-4-18/10		
Датум: 28.06.2010.		

Износ средстава
2.250,оо
1.000,оо
2.000,оо
5.750,оо
11.000,оо

Стручна служба СО
Горана Зељкић,дипл.правник

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„.Службени гласник Републике Српске”,број 101/04,
42/05 и 118/05, члана 55. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ број 14/05),
Одлуке Скупштине општине о утрошку средстава
за финансирање запошљавања приправника са ВСС,
захтјева ЗЗ ,,Рибник,Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава са позиције 615224
Средства запошљавање,за финанисрање 60 % бруто
плате за запосленог приправника са ВСС а по захтјеву
ЗЗ ,,Рибник,, из Рибника.
Средства исплаћивати на жиро- рачун послодавца.
Члан 2.
Са подносиоцем захтјева потписати Уговор о
финансирању плате приправника са ВСС.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику Општине.
О б р а з л о ж е њ е:
Усвом захтјеву ЗЗ ,,Рибник,, истиче да Програмом
запошљавања приправника са ВСС није удовољено
њиховом захтјеву за запошљавање приправника са
ВСС, пољопривредни инжењер смјер воћарство а
да има потребу за запошљавање пољопривредног
инжињера смјер воћарство те је удовољено захтјеву
тражиоца средстава.

Број : 01-123-6-1 /10.		
Дана:30.06.2010. год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић,дипл.ек.

На основу члана 55. Статута општине Рибник («Сл.
гласник општине Рибник», број: 14/05.), Начелник
општине Рибник, доноси:
ПРАВИЛНИК
о кориштењу средстава за израду дипломских
радова и финансирање постдипломских студија
Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови, начин
и поступак за остваривање права на кориштење
средстава за израду дипломских радова, и финансирање
постдипломског студија, обезбеђење средстава и друга
питања од значаја за остваривање права предвиђених
овим Правилником.
Члан 2.
Корисници права предвиђених овим Правилником
су редовни студенти и студенти постдипломских
студију на Универзитетима у РС - БиХ или
универзитета у Србији.
Члан 3.
Права утврђена овим Правилником остварују
студенти из чл. 2. у виду једнократних новчаних
помоћи уколико:
1.Имају пребивалиште на подручју општине
Рибник,
2.Захтјев учине основаним.
Члан 4.
Права која припадају студентима из чл. 2. овог
Правилника су:
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1.Једнократна новчана помоћ за израду дипломског
рада .................................................до 200,00 КМ
2.Једнократне новчане помоћи за стручне
екскурзије предвиђене Програмом студија ....................
.....................................................................до 100,00 КМ
Члан 5.
Средства за израду дипломских радова се додјељују
на основу писменог захтјева.
Уз захтјев студент је обавезан да приложи:
1. Фотокопију личне карте,
2. Увјерење студентске службе о пријављеном
дипломском раду, а за факултете који немају дипломски
рад потврду о апсолвентском стажу.
3. Број текућег или жиро рачуна.

2.Потврда о запослењу,
3.Доказ о висини трошкова студија,
4.Фотокопија личне карте.
Члан 9.
су:

Критерији за додјелу постдипломских стипендија
1.теме значајне за општину Рибник,
2.запослење на територији општине Рибник,
3.висина трошкова постдипломских студија.
Члан 10.

Накнаде предвиђене овим Правилником не могу
бити предмет извршења.

Члан 6.

Члан 11.

Средства из чл. 4. овог Правилника додјељују се
два пута у току фискалне године:
- за захтјеве приспјеле од 01.01. до. 15.06. текуће
године средства се додјељују до краја јуна, и
- за захтјеве приспјеле од 01.07. до 15.12. текуће
године средства се додјељују до краја децембра текуће
буџетске године.

Лице коме је исплаћена једнократна новчана помоћ
предвиђена овим Правилником на коју није имало
право, дужно је вратити примљени износ средстава.

Члан 7.
Средства за постдипломски студије се додјељују на
основу јавног позива за финансирање постдипломског
студија.
Права на додјелу средстава имају студенти
постдипломског студија који у буџетској години
уписују први пут нови семестар студија.
Средства се додјељују једном годишње без обзира
на број уписаних семестара у току године а у току
студија највише два пута.
Средства се додјељују у износу до 500 КМ.
Члан 8.
Уз пријаву на јавни позив из претходног члана
доставити:
1.Одобрена тема постдипломског студија,

Члан 12.
Средства потребна за остваривање и кориштење
права предвиђених овим Правилником обезбеђују се у
буџету општине за сваку фискалну годину.
У колико није могуће обезбједити средства
потребна за остваривање права предвиђених овим
Правилником, Начелник општине својом Одлуком
утврђује приоритете и обим права.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у Службеном гласнику општине
Рибник.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да
важи Правилник о кориштењу средстава за израду
дипломских радова број: 01-151-242/07. од 21.06.2007.
год.
Број: 01-151-1/10.		
Датум, 01.07.2010. год.

Начелник општине:
Неђо Стојаковић, дип.ек.
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