СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК
Број: 7/2010, Година XI, Датум: Aвгуст 2010.
Раде Јованића бб, Тел/Факс: 050 / 430-070, Е-mail: soribnik@teol.net, www.opstinaribnik.org
На основу члана 8. Закона о министарским
владиним и другим именовањиама Републике
Српске(“Службени гласник РС” бр.41/03), члана
16.Закона о систему јавних служби (“Службени
гласник РС” бр. 68/07) и члана 37. Статута општине
Рибник,(“Службени гласник општине Рибник” бр
14/05), Скупштина општине Рибник на 21. редовној
сједници одржаној дана 31.08.2010.год.је донијела:
ОДЛУКУ
о расписивању поновног Јавног конкурса за
избор и именовање чланова Управног одбора Дома
здравља Рибник
Члан 1.
Расписује се поновни Јавни конкурс за избор и
именовање три члана Управног одбора Дома здравља
Рибник.
Члан 2.
Конкурс ће садржавати опште и посебне
критеријуме за избор и именовања на функцију из
члана 1. ове Одлуке, а који су прописани Законом
о министарским владиним и другим именовањима
Републике Српске, општим актима Дома здравља
Рибник и Одлуком о утврђивању критеријума за избор
и именовање чланова Управног одбора Дома здравља
Рибник бр. 02-111-2/10 од 27.05.2010. год., те списак
потребних докумената , рок и мјесто подношења
пријава.
Члан 3.
Јавни конкурс из члана 1. Одлуке објавиће се у
Службеном гласнику Републике Српске и дневном
листу “Фокус”
Пријаве на конкурс могу се поднијети у року од 15
дана од дана објављивања.
Члан 4.
Поступак избора, укључујући преглед приспјелих

понуда и предлагање кандидата, обавиће Комисија за
избор чланова Управног одбора Дома здравља Рибник
именована рјешењем бр. 02-111-2-1/10 од 27.05.2010.
год.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Број: 02-111-2-3/10.		
Датум: 31.08.2010. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 121 став 1. Закона о локалној
самоуправи РС (“Службени гласник РС” бр. 101/04;
42/05; 118/05) и члана 37.став 1. алинеја 20. Статута
општине Рибник (“Службени
Гласник општине
Рибник бр. 14/05), Скупштина општине Рибник на
21.редовној сјеници одржаној дана 31.08.2010. год. је
донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за пријем приправника
у Административну службу општине Рибник
Члан 1.
У Комисију за пријем приправника у
Административну службу општине Рибник именују
се:
1. Душко Дакић,предсједник
2. Горана Зељкић, члан
3. Радмила Галић, члан
4. Љубан Симић, члан
5. Момчило Тодоровић, члан
Члан 2.
Комисија има задатак да у складу са Законом
о локалној самоуправи, а у циљу реализације
Пројекта запошљавања приправника са ВСС ”Први
посао,” спроведе поступак за пријем приправника у

Страна 2, Број 7-2010

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РИБНИК

Администартивну службу општине по Јавном конкурсу
бр. 01-123-5/10 од 23.06.2010. год. што подразумјева
обавезу да размотри пристигле пријаве, достављену
документацију, обави интервју са кандидатима, те
утврди редосљед кандидата на основу стручних и
осталих способности.
Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у Службеном гласнику општине
Рибник.
Број: 02-120-55-1/10.		
Датум;31.08.2010. 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 21. редовној
сједници СО-е, одржаној дана 31.08.2010.године након
разматрања Информације о здравственом осигурању
становништава на подручју општине Рибник донијела
следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник усваја Информацију
о здравственом осигурању становништва на подручју
општине Рибник.
2.Скупштина
општине
Рибник
изражава
задовољство чињеницом да се Дому здравља
Рибник редовно врши уплата средстава од стране
Фонда здравственог осигурања РС.
3.Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у Службеном
гласнику општине
Рибник.
Број:02-50-5-2/10		
Датум:31.08.2010. 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 21. редовној
сједници СО-е, одржаној дана 31.08.2010.године,
након разматрања Информације о материјалном
положају и здравственој заштити пензионера на
подручју општине Рибник донијела следећи:

ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник усваја Информацију
о материјалном положају и здравственој заштити
пензионера на подручју општине Рибник.
2.Скупштина општине Рибник обавезује
Начелника општине да, у циљу помоћи пензионерима
са најнижим пензијама, средства планирана буџетом
за ове намјене одмах и реализује.
3.Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у Службеном гласнику општине
Рибник.
Број:02-181-3-4/10		
Датум:31.08.2010. 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 21. редовној
сједници СО-е, одржаној дана 31.08.2010.године,
након разматрања Информације о јавном превозу на
подручју општине Рибник донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник усваја Информацију
о јавном превозу на подручју
општине Рибник.
2.Скупштина општине Рибник препоручује да се
изврши усаглашавање реда вожње на регистрованим
линијама, да се из реда вожње бришу линије које не
функционишу, те да се у ред вожње уврсте недостајуће
линије које су тренутно у функцији.
3.Задужују се надлежне службе општине Рибник да
утврде финансијске параметре на појединим линијама
у циљу одређивања висине субвенција за 2011. год.
4.Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у Службеном гласнику општине
Рибник.
Број:02-014-21-2/10		
Датум:31.08.2010. 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 21. редовној
сједници СО-е, одржаној дана 31.08.2010.године,
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након разматрања Информације о стању у области
културе и спорта на подручју општине Рибник
донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник усваја Информацију
о стању у области културе и спорта на подручју
општине Рибник, уз препоруку да се у буџету општине
Рибник за 2011.год. предвиди већи износ средстава за
финансирање културе и спорта на подручју општине.
2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у Службеном гласнику општине
Рибник.
Број:02-6-2-2/10			
Датум:31.08.2010. 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 21. редовној
сједници СО-е, одржаној дана 31.08.2010.године,
након разматрања Извјештаја Комисије за избор
и именовање Управног одбора ЈЗУ “Дом здравља
Рибник” донијела следећи:

Члан 1.
Овом Одлуком се одређује благајнички максимум
који не може бити већи од 2.000,00 КМ.
Члан 2.
Орган локалне самоуправе може вршити готовинска
плаћања за намјене које су побројане у члану 3. Уредбе
о условима и начину плаћања готовим новцем од тачке
1. до тачке 8.
Члан 3.
Новчана средства учесници у поступку могу
подизати са својих рачуна од овлашћене организације
за платни промет на основу оригиналне документације
(уговор, рјешење, рачун и слично), коју обавезно
подносе на увид и овјеру (датум пријема, овјера и
печат).
Члан 4.
Учесници у поступку су обавезни да новац
примљен у готову, по било ком основу, евидентирају у
складу са прописима о рачуноводству и уплате истог
радног дана на свој рачун отворен код овлашћене
организације за платни промет, а најкасније наредног
радног дана.

ЗАКЉУЧАК

Члан 5.

1.Скупштина општине Рибник усваја Извјештај
Комисије за избор и именовање Управног
одбора
ЈЗУ “Дом здравља Рибник”.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у службеном гласнику оштине Рибник.

2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у Службеном
гласнику општине
Рибник.
Број:02-111-2-4/10		
Датум:31.08.2010. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
„(Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05 и 118/05), Уредбе о условима и начину плаћања
готовим новцем („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/03 и 1/04) и члана 55. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“, број
14/05), Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о благајничком максимуму за 2010.годину

Број: 01- 40-28 /10		
Дана: 02.08.2010. год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић,дипл.ек.

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), а извршавајући
буџет за 2010. год. Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на План утрошка средстава
Члан 1.
Даје се сагласност на план утрошка средстава за
средства за израду дипломских и постидпломских
радова Одјељењу за буџет финансије и друштвене
дјелатности општине Рибник, буџетска позиција
614235 Средства за израду дипломских и
постидипломских студија.
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Члан 2.
Задужује се Одјељење за привреду финансије и
друштвене дјелатности да средства троши у складу
са Правилником о утрошку средстава за израду
дипломских и постидипломских радова.
Члан 3.
Средства трошити у складу са остварењем буџета
Општине.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је План утрошка средстава
за финансирање дипломских и постдипломских
радова.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Број : 01-151-2 /10.		
Дана:19.07.2010.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић,дипл.ек.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС “, бр. 101/04, 42/05, 118/05), члана
55. Статута општине Рибник („Сл.гласник општине
Рибник“, бр. 14/05), проводећи стратегију руралног
развоја Општине, Правилника о расподјели средстава
за стимулацију пољопривредне производње општине
Рибник, број: 01-02-1/08 од 04.01.2008. год., а
на захтјев удружења пчелара ,,Рибник, Начелник
општине д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели средстава за едукацију пчелара
Члан 1.

привреду, финансије и друштвене дјелатности.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Број: 01-532-222-1/10.		
Датум, 30.07.2010. год.

Начелник општине:
Неђо Стојаковић, дипл.ек

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС “, бр. 101/04, 42/05, 118/05), члана
55. Статута општине Рибник („Сл.гласник општине
Рибник“, бр. 14/05), проводећи стратегију руралног
развоја Општине, Правилника о расподјели средстава
за стимулацију пољопривредне производње општине
Рибник, Начелник општине д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели средстава за произведено и продато
јагодичасто воће за 2010. годину
Члан 1.
Овом одлуком одређује се накнада ЗЗ “Г. Рибник”
из Рибника на име премије за призведено и продато
јагодичасто воће у 2010. години.
Висина премије за призведено и продато
јагодичасто воће износи 15% од продајне цијене по
јединици производа за сваку врсту, сходно Плану
утрошка средстава за пољопривредну производњу из
буџета општине Рибник за 2010. годину.
Члан 2.
Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2010. годину са позиције 614 231
– Текући грантови у пољопривреди у укупном износу
од 4 809, 41КМ.
Члан 3.

Одобравам утрошак средстава за стимулације
у пољопривредној производњи удружењу пчелара
,,Рибник“, из Рибника у износу од 300,00 КМ на име
обуке пчелара а набавком стручне литературе.

О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.

Члан 2.

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

Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2010. годину са позиције 614 231
– Текући грантови у пољопривреди у укупном износу
од 300,00 КМ.
Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за

Члан 4.

Број: 01-33-12-1 /10.		
Начелник општине
Датум; 27.08.2010. год.
Неђо Стојаковић, дипл.ек.
На основу члана 25. тачке 3. и 7. Закона о цивилној
заштити РС („Службени гласник РС“, број 26/02)
а у вези са чланом 10. став 2. Закона о измјенама и
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допунама Закона о цивилној заштити РС („Службени
гласник РС“, број 29/10), Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
o одређивању привредних друштава и других
правних лица за спровођење мјера задатака
цивилне заштите које произилазe из члана
10. став 1. тачке 1. до 8. Закона о измјенама
и допунамa Закона о цивилној заштити РС
(„Службени гласник РС“, броj 29/10)
Члан 1.
Овом одлуком у складу са чланом 10. став 2. Закона
о измјенама и допунама Закона о цивилној заштити
(„Службени гласник РС“, број 29/10 ), одређујем
следећа привредна друштва и друга правна лица која
су у обавези да поступе по члану 10. став 1. тачке 1. и
8. наведеног закона.
1. Ш. Г. „РИБНИК“ - Рибник
2. Д.о.о. “МИГ- КОМЕРЦ“ - Д. Заблеће,
3. Д.о.о. “ДВА БОРА 2000“ - Д. Заблеће,
4. Д.о.о. “ЈУРИШИЋ ЦО“ - Чађавица,
5. Д.о.о. „ГРМЕЧ“ - Чађавица,
6. Д.о.о. „БОРОВАЦ“ - Д. Заблеће,
7. Д.о.о. „ГАЛИЋ С. КОМПАНИ“ - Д. Заблеће,
8. Д.о.о. “ПРЕВИЈА ПАН“ - Д. Превија,
9. С.З.Р. „КЛИК“ - Растока,
10. Д.о.о. “17 ЈУН“ - Велије,
11. ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ - Г. Рибник,
12. ОШ „НИКОЛА МАЧКИЋ“ - Превија,
13. ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“ - Ситница,
14. СШЦ „ ЛАЗАР ЂУКИЋ“ - Рибник,
15. ДОМ ЗДРАВЉА РИБНИК
16. ЗЗ РИБНИК,
17. ЈКП „РИБНИК“ - Рибник,
18. Д.о.о. „ЋУБИЋ ПЕТРОЛ“ – Велије,
19. Д.о.о. „САНА КОП“ - Рибник,
20. Д.о.о. „ДАСАМ“ – Растока.
Обавезују се наведена привредна друштва и друга
правна лица која обављају дјелатности која су од
значаја за заштиту и спашавање,односно која могу
представљати опасност по људе, животиње и животну
средину, те организације које спроводе образовне,
друштвене, медицинске и друге активности које
подразумјевају заштиту или бригу о већем броју
људи, да су обавезни изграђивати и доносити властите
планове цивилне заштите, спроводити мјере и задатке.
Члан 2.
У циљу организованог пружања помоћи
становништву и заштити добара у случају природне
или друге несреће потребно је да у што краћем року
приступите изради свих потребних планова у складу са
чланом 10. став 1. и 4. Закона о измјенама и допунама
Закона о цивилној заштити („Службени гласник РС“,

број 29/10 ).
Субјекти из члана 1. ове Одлуке дужни су
Служби цивилне заштите општине Рибник доставити
копију донесеног плана и ажуран преглед властитих
материјално – техничких средстава и опреме која
се по потреби може ставити у функцију заштите и
спашавања становништва и материјалних добара на
подручју општине Рибник.
Члан 3.
У току реализације задатака који произилазе из
наведеног закона координирати са службом цивилне
заштите општине Рибник, а служба ће координирати
са Подручним одјељењима цивилне заштите Бања
Лука.
Циљ заједничког рада је, да се проведу превентивне
мјере заштите, оствари координација рада свих
субјеката на нивоу локалне заједнице и републичких
органа како би успјешно одговорили различитим
облицима угрожености људи и материјалних добара.
Члан 4.
За спровођење ове Одлуке као мјера и задатака
цивилне заштите одговорни су руководиоци субјеката
наведени у члану 1. ове Одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
обавезује све субјекте да поступају одговорно и хитно
по истој, а биће објављена у Службеном гласнику
општине Рибник
Број:01- 81-8/10			
Датум: 13.08.2010.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић,дипл.ек

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. Гласник Републике Српскe,, бр.101/04, 42/05,
118/05 ), члана 55. Статута општине Рибник (,,Сл.
гласник општине Рибник,бр.14/05), Приједлога
комисије за расподјелу срестава за пројекте невладиних
организација Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о расподјели средстава за пројекте невладиних
организација
Члан 1.
Средства за пројекте невладиних организација
планиране у буџету Општине за 2010. годину
распоредити у складу са остварењем буџета у текућој
години на основу одлуке извршиоца буџета.
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Члан 2.
Из средстава за финанисрање пројеката невладиних
организација приоритетно финансирати неизмирене
обавезе према Удружењу спортских риболоваца
,,Рибник,, из Рибника по јавном позиву из 2009. год. у
износу од 1.500,00 КМ.
Члан 3.
Из средстава за финансирање пројеката невладиних
организација за 2010. годину финансирати активност:
1.Удружења
спортских
Риболоваца
,,Рибник,,
из Рибника за пројекат Европског првенства у
мушичарењу које ће се одржати почетком септембра
2010 године у Рибнику са износом од 1.500,00 КМ.
2.Друштва Норвешко-Српског пријатељства на
реализацији пројекта изградње двију дрвених кућа у
норвешком стилу на територији Општине са 250,00
КМ.
Учешће Општине је обезбјеђење инфраструктуре.
3. Преостали дио расподјелити на основу јавног позива
за финансирање пројеката невладиних организација.
Члан 4.
За реализацију ове одлуке задужујем Одјељење за
привреду финанисје и друштвене дјелатности.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Број:01-323-6-3/10.		
Начелник општине
Дана:13.08.2010.год.
Неђо Стојаковић, дипл.ек.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. Гласник Републике Српскe,, бр.101/04, 42/05
i 118/05 ), члана 55. Статута општине Рибник (,,Сл.
гласник општине Рибник,, бр. 14/05), Одлуке
Скупштине општине Рибник бр. 02-50-2/10 од
30.03.2010. год. сагласности и захтјева Дома здравља
Рибник бр. 01-667/2010 од 14.07.2010. године
Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам 5.000,00 КМ на име уплате за набавку
биохемијског анализатора
из плана капиталних
улагања за 2010. год. са позиције средства за изградњу
амбуланти породичне медицине.
Средства исплатити на рачун Дома Здравља у

Рибнику.
Члан 2.
Дом здравља је дужан да оправда утрошак
средстава.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек за
финансије.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
		
Број:01-50-2-3 /10.		
Начелник општине
Дана:15.07.2010.год.
Неђо Стојаковић, дипл.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 1.000,00 КМ
на име уплате за
подмирење трошкова организације и награда за
народни збор ,,Народни збор у Смрчу-Петровдан,,
Средства исплатити на рачун Удружења Врбљанаца
као организатора манифестације.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у “Службеном гласнику општине Рибник”
Образложење
На основу приговора Удружења Врбљанаца од
12.07. у којем се наводи да су трошкови организације
манифестације далеко већи од износа одобрених
средстава, те да је манифестација мултидисиплинска
са садржајем који обећава, као ембрион будућег
препознатљивог догађаја на нивоу Општине, Начелник
општине је одлучио као у диспозитиву.
Програмски садржај омогућава учешће већег
броја такмичара у области традиционалних народних
спортова те евоцира успомене на историју ових
крајева.

Јули 2010.
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Број: 01-016-9-1 /10.		
Дана:12.07.2010.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.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 130,00 КМ на име уплате за цистерну
воде која је испоручена за потребе Основне школе
,,Петар Кочић,, Ситница, подручна школа Чађавица.
Средства исплатити на рачун Ватрогасног друштва
Мркоњић Град.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Образложење
На основу обавјештења Директора ОШ ,,Петар
Кочић,Ситница да је нестало воде у базену са којега
се снабдјева подручна школа на Чађавици и да воду
користи из приватног базена власништво Петровић
Мирка одлучено је да једну цистерну воде плати
Општина, двије власник базена и једну Основна
школа.
На овај начин снабдјевена је подручна школа са
водом до краја школске 2009 /2010. године.
Број : 01-400-10/10.		
Дана:02.07.2010.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић,дипл.ек

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. гласник Републике Српске 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 341,40 КМ на име уплате за услуге

скенирање пројекта зграде подручне школе у Доњим
Врбљанима .
Средства исплатити са ставке буџетска резерва.
Средства исплатити на рачун фотокопирнице
,,Владо,, Бања Лука
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Образложење
Пројекат зграде подручне школе у Врбљанима
Доњим се налази у Кључу. Позајмљени пројект се
скенира и за потребе Општине Рибник и архивира
у Одсјеку за урбанизам, а оригинал пројекат се по
захтјеву Општине Кључ враћа власнику.
Број:01-400-10/10.		
Начелник општине
Дана:05.07.2010.год.
Неђо Стојаковић, дипл.ек.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. Гласник Републике Српскe,, бр.101/04, 42/05;
118/05 ), члана 55. Статута општине Рибник (,,Сл.
гласник општине Рибник,, бр. 14/05), члана 42.
Правилника о утрошку средстава за спорт и културу, а
на захтјев Секретара Црвеног крста општине Рибник,
Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава за спорт
Члан 1.
Одобравам 410,00 КМ на име уплате за камп
омладине Црвеног крста у Мркоњић Граду у корист
Општинске организације Црвеног крста општине
Рибник са буџетске позиције 614 323 -Грантови за
развој спорта
Средства исплатити на рачун Општинске
организације Црвеног крста Рибник.
Члан 2.
Из захтјева Општинске организације Црвеног
крста општине Рибник произилази да ће омладина на
кампу поред стручног обучавања проћи и одговарајућа
спортска такмичења, те је одлучено као у претходном
члану.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек за
финансије.
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Члан 4.

Члан 1.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику општине Рибник“.
		
Број:01-323-5-1/10.		
Начелник општине
Дана:15.07.2010.год.
НеђоСтојаковић, дипл.ек

Одобравам исплату 408.17 КМ ,,НМС-ПРОМЕТ;;
д.оо М.Град и 191.99 КМ на име Супермаркет
,,Маркет Ацо, Растока Рибник на име подмирења
трошкова набављеног материјала за обуку ученика
Средњошколског центра.
Средства исплатити са ставке 615 226 Средства за
суфинансирање пројеката Средњошколског центра.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. Гласник Републике Српскe,, бр.101/04, 42/05
i 118/05 ), члана 55. Статута општине Рибник (,,Сл.
гласник општине Рибник,, бр. 14/05), члана 42.
Правилника о утрошку средстава за спорт и културу,
Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава за спорт
Члан 1.
Одобравам 170,00 КМ на име уплате за кoшеве за
потребе МЗ Ситница са буџетске позиције 614 323
-Грантови за развој спорта.
Средства исплатити на рачун доо ,,Јаћимовић,, а по
предрачуну број 3-0223 од 31.07.2010.године.
Члан 2.
Из захтјева произилази да се у љетном периоду
на игралишту Основне школе у Ситници искупља
већи број омладине да игра кошарку. Утврђено је да
су постојећи кошаркашки обручи уништени, те је
одлучено као у претходном члану.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек за
финансије.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а бит
ће објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Број : 01-66-8-1 /10.		
Дана:03.08.2010.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.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), Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Образложење
Пројекат доградње централног спомен обиљежја у
Рибнику се реализује уз учешће ученика и професора
Средњошколског центра. На часовима практичне
обуке ученици ће урадити клупе и поставити их на
предвиђена мјеста на централном спомен обиљежју.
Општина финансира потрошни и основни материјал.
По изведеним радовима на уградњи истог
материјала рачуноводство ће повећати вриједност
Централног спомен обиљежја за износ основног и
потрошног материјала.
Број:01-400-11/10.		
Начелник општине
Дана:05.07.2010.год.
Неђо Стојаковић, дипл.ек
На основу члана 72. 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) буџета Oпштине,
Начелник Oпштине доноси:
ПРАВИЛНИК
о утрошку средстава за стимулације у
пољопривреди
Члан 1.
Овим Правилником се дефинишу циљеви, врсте
стимулације у пољопривреди, методи прикупљања
захтјева и одлучивања о утрошку средстава, обавезе
корисника средстава и надзор над примјеном одредби
овог Правилника.
Члан 2.
Циљеви
1. Циљ утрошка средстава за стимулације у
пољопривреди је усмјеравање пољопривредних
произвођача ка робној производњи у области
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пољопривреде,
2. Отварање
нових
радних
мјеста
путем
самозапошљавања у пољопривреди,
3. Помоћ младима у покретању властитог бизниса
у пољопривреди, набавком заједничких срестава
рада,
4. Интересно повезивање, као средство остварења
циљева у пољопривреди,
5. Едукација
заинтересованих
ради
повећања
пољопривредне производње,
6. Организовање изложби и сајмова, организовање
посјета сајмовима и пољопривредним изложбама.
Члан 3.
Врсте стимулација
1. Регресирање камата на пољопривредне кредите (3 %
на годишњем нивоу или 1/3 плаћених камата),
2. Грантови појединцима или удржењима за подизање
нових засада јагодичастог и осталог воћа.
3. Премија за произведене саднице јагодичастог и
другог воћа
4. Премија за произведено и продато јагодичасто воће
и остале воћне врсте,
5. Набавка
опреме за колективну употребу у
пољопривредној производњи,
6. Трошкови обуке пољопривредних произвођача,
7. Израда пројеката за развој пољопривреде,
8. Грантови појединцима у ванредним ситуацијама,
9. Остали непредвиђени трошкови по захтјевима
странака,а који се односе на унапређење и развој
пољопривредне производње.
Члан 4.
Регресирање камата на пољопривредне кредите
Новчане стимулације за регресирање камата на
пољопривредне кредите се остварују сваких шест
мјесеци, у периодима (јануар- јуни, исплата у јулу;
у периоду јули- децембар, исплата у јануару наредне
године) и то у висини од 3% или 1/3 плаћених камата.
Право на стимулацију имају сва правна и физичка
лица.
Стимулације се остварују на основу захтјева
појединаца или удружења, а поводом јавног позива за
подношење захтјева.
Уз захтјев се прилаже потписан уговор са
овлаштеном банком из кога се несумњиво закључује
да је корисник остварио право на пољопривредни
кредит те да је отплатио најмање шест рата (изузетно
и мање).
Стручна комисија утврђује да ли је кредит
намјенски утрошен, те сачињава прједлог за исплату
стимулације.
Средства стимулације се исплађују на жиро- рачун

или на текући рачун подносиоца захтјева.
Члан 5.
Приоритети у остваривању права на регресирање
камата
Због висине средстава намјењених за стимулације
у пољопривредној производњи која су планирана у
буџету Општине уводе се приоритети у остваривању
права на стимулацију.
Стимулације се остварују следећим редослиједом
приоритета:
1. Регистровани пољопривредни произвођачи који
редовно измирују обавезе по основу јавних
прихода и уредно оправдају утрошак средстава по
примљеним грантовима односно, измирују обавезе
по оствареним уговорним односима са општином и
ресорним Министратсвом,
2. Набавка расних стеоних јуница за производњу
млијека,
3. Набавка расних незимица,
4. Тов јунади,
5. Повећање засада малина и осталог јагодичастог
воћа,
6. Производња садница малина и осталог јагодичастог
воћа,
7. Набавка механизације у пољопривреди,
8. Изградња објеката за пољопривредну производњу,
Неутрошена средства у првом приоритету се
преносе у други и тако редом.
Члан 6.
Грантови за подизање нових засада јагодичастог и
осталог воћа
Право на стимулацију по овом основу остварују сва
физичка и правна лица, која у текућој години подигну
нове засаде или уговоре садни материјал јагодичастог
воћа (малина, купина и др.) и осталог воћа.
Право на новчани подстицај имају правна и
физичка лица која подигну нове засаде на површини
не мањој од 0,1 ха.
Новчани подстицај се остварује у фиксном износу
од 200 КМ по 0,1ха
Захтјеви за остваривање новчаног подстицаја се
подносе до 15. новембра текуће године.
Уз захтјев за остваривање стимулације прилаже се
рачун и декларација о поријеклу садног материјала.
Предност при додјели средстава имају произвођачи
који саднице набављају на територији Општине.
Стручне службе контролишу оправданост утрошка
средстава по овом основу и писмено образлажу
утрошак средстава.
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Члан 7.
Премија за произведене саднице јагодичастог и
другог воћа
Право на премију за произведене саднице
јагодичастог воћа (малина и купина) , винове лозе
и осталог воћа имају правна и физичка лица за
произведене и продате саднице.
Право на премију остварује се на основу писменог
захтјева уз који се прилаже рачун или копија рачуна
као доказ о продатим садницама.
Висина премије износи 15 % од продајне цијене.
Захтјев се подноси до 15. новембра за текућу
годину.
Члан 8.

Набавка опреме се стимулативно комбинује са
изградњом инфраструктуре Општине.
Члан 10.
Трошкови обуке пољопривредних произвођача
Под трошковима обуке подразумјевају се трошкови
посјете сајмовима, излагање пољопривредних
производа, посјете узорним газдинствима, трошкови
семинара, набавке литературе и сл.
Под овим трошковима подразумјева се формирање
и регистрацијеаструковних удружења у обасти
пољопривредне производње.
Под овим
трошковима подразумјевају се и
трошкови награда истакнутим пољопривредним
произвођачима.

Премија за произведено и продато воће

Члан 11.

Право на премију за произведено јагодичасто воће
(купине,малине) и остало воће имају правна и физичка
лица која у текућој години остваре производњу и
продају истог на основу Уговора о организованој
производњи или продаји.
Уговор мора бити склопљен са правним лицем
регистрованим за откуп или прераду пољопривредних
производа.
Предност при додјели средстава имају правна и
физичка лица регистрована на територији Општине.
Произвођачи остварују премију на основу
писменог захтјева који подноси откупљивач.
Уз захтјев се прилаже рачун о продатим
производима.
Висина премије се одређује у проценту до 15 % од
продајне цијене постигнуте на тржишту.
Максимални износ премије се одређује годишњим
планом.
Члан 9.
Набавка опреме за колективно
пољопривредном производњом

бављење

Под
опремом
за
колективно
бављење
пољопривредном производњом подразумјева се
опрема за групе пољопривредних произвођача по реду
приоритета:
- производња млијека,
- механизација за пољопривредну производњу ради
- подизања вјештачких ливада,
- механизација за производњу силажних сировина,
- механизација за обраду земљишта.
Одлуку о врсти механизације доноси Начелник
Општине на приједлог стручних служби а додјела
средстава на кориштење проводи се на основу јавног
позива.

Израда пројекта
производње

у

области

пољопривредне

Израда пројеката у области пољопривреде
подразумјева неопходно финасирање студија,пројеката,
анализа којима се колективно стимулише и одређује
могућност развоја пољопривредне производње на
нивоу Општине.
Члан 12.
Грантови појединцима у ванредним ситуацијама
Грантови појединцима у ванредним ситуацијама
су намјенска средства која се додјељују појединцима
ради елиминисање негативних утицаја угинућа стоке
или ванредних ситуација и елементарних непогода
које утичу на смањење сточног фонда, оштеђења
или уништења објеката и машина за пољопривредну
производњу, а који нису последица немарног односа.
Ова средства се додјељују по правилима које
утврђује ресорно Министартсво.
Средства се одобравају на приједлог стручне
службе, а на основу одлуке Начелника Општине.
Захтјеви по овом основу се подносе у писменој
форми најкасније до 15.новембра за текућу годину.
Члан 13.
Остали непредвиђени трошкови
Под
осталим
непредвиђеним
трошковима
подразумјевају се остали трошкови који настају
у области пољопривредне производње а поводом
захтјева странаке.
Трошкови се односе на инфраструктурне потребе,
потребе заштитете од ванредних околности, потребе
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радова на привођењу намјени пољопривредног
замљишта, мелиорације и израде заштитних брана,
набавка опреме за наводњавање и сл.
Остали непредвиђени трошкови обухватају и
једнократне помоћи социјално угроженим појединцима
и породицама, а ради организовања пољопривредне
производње (куповина сјемена, средстава за заштиту
биља, репроматеријала, трошкова обраде земљишта и
слично).
Под
осталим
непредвиђеним
трошковима
подратумјевају се и манипулативни трошкови као
што су: трошкови превоза, складиштења, евиденција,
осигурања и сл. за производе или робу које проводи
ресорно Министарство Владиним програмом
стимулација у пољопривредној производњи.
Одлуку о утрошку средстава доноси Начелник, а
на приједлог стручних служби Општине.
Члан 14.
Методи прикупљања захтјева и одлучивања о
утрошку средстстава
Захтјев за додјелу стимулације предвиђене овим
Правилником уз потребну документацију за одређену
врсту стимулације, подноси се Одјељењу за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.
Одлуку о додјели средстава доноси Начелник
општине, на приједлог надлежне стручне службе, а по
поступку утврђеном овим Правилником за одређену
врсту стималације.

Члан 17.
Надзор над примјеном одредби овог Правилника
вршиће надлежна служба општине Рибник.
				
Члан 18.
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 стимулацијама у пољопривредној
производњи број: 01-02-1-7/08 од 04.01.2008. године.
Број: 01- 02-7/10			
Датум: 20.04.2010. год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек

На снову чл. 72. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 101/04), тачкe 10.
Закључка Народне скупштине РС, („Службени гласник
РС“ број 45/04) а везано за разматрања Приједлога
закона о правима бораца, војних инвалида и породица
погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске и чл. 55. Статута општине Рибник
(«Сл.гласник РС», бр. 14/05.), Начелник општине д
о н о с и:
ПРАВИЛНИК
о стамбеном збрињавању породица погинулих
бораца, ратних војних инвалида и бораца

Члан 15.

Члан 1.

Средства за стимулацију се распоређују на основу
годишњег плана утрошка средстава.
Годишњи план сачињавају стручне службе,
а на основу проведене јавне расправе на нивоу
представника удружења пољопривредних произвођача
и заинтересованих грађана.

Овим правилником прописују се начин, услови,
критеријуми и мјерила за новчану помоћ код
изградње, доградње и поправке стамбених објеката
породица погинулих бораца, ратних војних инвалида
одбрамбено отаџбинског рата од I до VI категорије и
бораца I и II категорије са подручја Општине Рибник.

Члан 16.

Члан 2.

Обавезе корисника средстава
Корисник средстава је дужан
да средстава
стимуалције користи искључиво за намјене
предвиђене овим Правилником.
Корисник средстава је дужан да, сваку промјену
која утиче на оставривање права предвиђених овим
Правилником пријави надлежној општинској служби,
најкасније у року од 15 дана од дана настанка промјене.
Корисник средстава је дужан да врати средства
стималације уколико их ненамјенски утроши, достави
нетачне податке или се не придржава одредби овог
Правилника.

Помоћ код изградње и обнове стамбених објеката,
врши се додјелом неповратних новчаних средстава.
Члан 3.
Неповратна новчана средства могу се додијелити у
износу од највише 2.000,00 КМ, за изградњу, доградњу
и поправке стамбене јединице која је у власништву
рангираног лица.
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УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
Члан 4.
Право на новчану помоћ, под условима утврђеним
овим Правилником, имају чланови породице
погинулог борца, ратни војни инвалиди од прве до
шесте категорије и борци прве и друге категорије са
пребивалиштем на подручју општине Рибник.
1. Члановима породице погинулог борца сматрају
се лица утврђена Законом о правима бораца, војних
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено
отаџбинског рата Републике Српске која користе
породичну инвалиднину.
2. Изузетно од одредбе из тачке 1. овог члана,
члан породице погинулог борца може поднијети
захтјев за новчану помоћ и када не користи породичну
инвалиднину, али има неспоран статус, и то:
а) брачни друг,
б) дијете које није на редовном школовању - ако
није старије од 27 година и ако није склопило брак.
Члан 5.
Члановима породичног домаћинства лица које
подноси захтјев за новчану помоћ сматрају се: брачни
друг, дјеца (рођена у браку или ван брака, усвојена,
пасторчад), брачни другови дјеце, родитељи, родитељи
брачног друга, браћа и сестре, унучад, као и лица која
је подносилац захтјева дужан по закону да издржава
или су та лица дужна да њега издржавају, а која заједно
са њим трајно живе и станују, као и лица која са њим
живе у економској заједници дуже од десет година или
дуже од пет година ако су се уселила на основу уговора
о доживотном издржавању подносиоца захтјева.
Са родитељима су изједначени усвојилац, очух и
маћеха.
Члан 6.
1. Право на новчану помоћ има лице ако:
а) станује као подстанар,
б) станује у стану или објекту који је отписан из
стамбеног фонда,
в) има својство привременог корисника или
корисника алтернативног или нужног смјештаја, у
смислу прописа о напуштеној имовини,
г) станује у властитом стану или кући који
су неусловни или у којима на члана породичног
домаћинства отпада мање од 8 м2 површине,
д) станује у државном стану (по основу закупа)
који је додијељен њему или његовом брачном другу,
у коме на члана породичног домаћинства отпада мање
од 8 м2 површине,
ђ) станује у стану или кући родитеља,
родитеља,брачног друга или дјетета,
е) станује у стану или кући неког од осталих

сродника.
2. Не сматра се подстанаром лице које живи и
станује код родитеља, родитеља брачног друга или
дјетета или код другог члана породичног домаћинства
са којим је раније заједно живјело и становало.
Члан 7.
1.Право на новчану помоћ нема лице:
а) које посједује усељив стан или кућу на
територији Босне и Херцеговине који задовољавају
стамбене потребе његовог породичног домаћинства,
б) које је отуђило стан или кућу на територији
Босне и Херцеговине, или је отуђило друге некретнине
чија је вриједност преко 30.000 КМ,
в) које је наплатило ратну материјалну штету за
оштећене и уништене некретнине у износу преко
30.000 КМ.
г) које је добило стамбену јединицу или новчана
средства у оквиру Програма потпуног стамбеног
збрињавања ППБ и РВИ, а који је финансирала Влада
Републике Српске.
д) које је већ користило новчану помоћ по основу
овог правилника.
Члан 8.
Лица из члана 4. овог правилника остварују
право на стамбено збрињавање у складу са овим
правилником,следећим редослиједом:
а) Прва група:
родитељи два или више погинулих бораца,
ратни војни инвалиди прве категорије.
б) Друга група:
1) дјеца без оба родитеља,
2) родитељи погинулог борца,
3) чланови уже породице погинулог борца: брачни
друг и дјеца, или само дјеца,
4) ратни војни инвалиди друге категорије са
признатим правом на додатак за његу и помоћ.
в) Трећа група:
1) чланови уже породице погинулог борца: брачни
друг са дјететом или само дијете,
2) брачни другови без дјеце,
3) чланови шире породице (брат, сестра, дјед, баба)
погинулог борца,
4) ратни војни инвалиди друге категорије без права
на додатак за његу и помоћ.
г) Четврта група:
1) ратни војни инвалиди треће категорије,
2) ратни војни инвалиди четврте категорије,
3) ратни војни инвалиди пете категорије,
4) ратни војни инвалиди шесте категорије.
д) Пета група:
1) борац прве категорије.
2) борац друге категорије.
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Након
стамбеног
збрињавања
стамбено
незбринутих лица из напријед наведених група, право
на стамбено збрињавање имају ратни војни инвалиди
од седме до десете категорије.
КРИТЕРИЈУМИ И МЈЕРИЛА
Члан 9.
Критеријуми на основу којих се врши рангирање
лица која испуњавају услове конкурса за стамбено
збрињавање су:
а) статус члана породице погинулог борца,
б) статус ратног војног инвалида,
в) стамбена ситуација,
г) дужина војног ангажовања у рату,
д) број чланова породичног домаћинства,
ђ) здравствено стање чланова породичног
домаћинства,
е) социјална ситуација у домаћинству.
Члан 10.
1. По основу статуса члана породице погинулог
борца подносиоцу захтјева припада 100 бодова за
сваког погинулог борца.
2.Ако је подносилац захтјева дијете без оба
родитеља, припада му додатних 50 бодова на бодове
из тачке 1. овог члана.
Члан 11.
1. По основу статуса ратног војног инвалида
подносиоцу захтјева припада:
а) инвалиду прве категорије . . . . . . . . . . . .50 бодова,
б) инвалиду друге категорије . . . . . . . . . . . .40 бодова,
в) инвалиду треће категорије . . . . . . . . . . . .30 бодова,
г) инвалиду четврте категорије . . . . . . . . . .20 бодова
д)инвалиду пете категорије . . ....... . . . . . . .10 бодова
ђ)инвалиду шесте категорије . . . . . . . ..... . ..5 бодова.
2. По основу признатог права на додатак за његу и
помоћ подносиоцу захтјева припада:
а) за први степен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 бодова,
б) за други степен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 бодова,
в) за трећи степен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 бодова.
Члан 12.
Ако у породичном домаћинству више лица има
право да самостално конкурише за новчану помоћ
по овом правилнику (нпр. родитељ погинулог борца
и ратни војни инвалид, или: родитељ погинулог
борца и супруга погинулог борца са дјецом, и
ратни војни инвалид), па се опредијеле да заједно

рјешавају стамбено питање, и та лица се бодују по
критеријумима из овог правилника и добијени бодови
додају подносиоцу захтјева.
Члан 13.
1. По основу стамбене ситуације подносиоцу
захтјева припада:
•
ако станује под околностима из члана 6.тачка
1, подтачке а), б) и в) овог правилника . . . . . . 50 бодова,
•
ако станује под околностима из члана 6. тачка
1, подтачке г) и д) овог правилника . . . . . . . . .10 бодова,
•
ако станује под околностима из члана 6.тачка
1.подтачка ђ) овог правилника ..................... 15 бодова,
а ако стан или кућа не испуњава минималне
критеријуме условности или на члана породичног
домаћинства отпада мање од 8 м2 стамбене површине
. . . . . . . . . . ... ............................................... . .25 бодова,
•
ако станује под околностима из члана 6. тачка
1. подтачка е) овог правилника . . . . . . . . . . . . 30 бодова.
2. Ако подносилац захтјева намјерно доведе себе
и чланове свог породичног домаћинства у лошију
стамбену ситуацију, са циљем повољнијег бодовања,
признаће му се и бодовати стамбена ситуација коју је
раније имао.
Члан 14.
1. По основу дужине војног ангажовања у рату
подносиоцу захтјева припада:
а) борцу прве катеорије . . . . . . . . . . . . . .. . .15 бодова,
б) борцу друге категорије . . . . . . . . . . . . . . 13 бодова,
в) борцу треће категорије . . . . . . . . . . . . . . .11 бодова,
г) борцу четврте категорије . . . . . . . . . . . . . .9 бодова,
д) борцу пете категорије . . . . . . . . . . . . . . . . 7 бодова,
ђ) борцу шесте категорије . . . . . . . . . .. . . . . 5 бодова,
е) борцу седме категорије . . . . . . . . . . . .... . .3 бода.
2. Подносиоцу захтјева додају се бодови и за
чланове породичног домаћинства - борце, сагласно
одредби тачке 1. овог члана.
Члан 15.
1. По основу броја чланова породичног домаћинства
подносиоцу захтјева припада по пет бодова за сваког
члана.
2. По овом критеријуму бодују се они чланови
домаћинства из круга лица утврђеног чланом 5.
овог правилника који се стамбено збрињавају са
подносиоцем захтјева.
Члан 16.
1. По основу здравственог стања подносиоцу
захтјева припада:
а) ако је мирнодопски војни инвалид или цивилна
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жртва рата (цивилни инвалид):
1) прве категорије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 бодова,
2) друге категорије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 бодова,
3) треће категорије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 бодова,
4) четврте категорије . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 бодова;
б) ако је ратни или мирнодопски војни инвалид,
или цивилни инвалид:
1) пете категорије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 бодова,
2) шесте категорије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 бодова;
в) ако је ратни или мирнодопски војни инвалид:
1) седме категорије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 бодова,
2) осме категорије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 бодова,
3) девете категорије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 бода,
4) десете категорије . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 бода.
2. Подносиоцу захтјева додају се бодови и за
чланове породичног домаћинства - инвалиде, сагласно
одредби тачке 1. овог члана.
Члан 17.
1. Ако је подносилац захтјева или члан његовог
породичног домаћинства у стању сталне социјалне
потребе, у смислу прописа о социјалној заштити,
припада му 10. бодова.
2. Ако подносилац захтјева или члан његовог
породичног
домаћинства
користи
породичну
инвалиднину као члан породице цивилне жртве рата,
припада му 10. бодова.
ОРГАНИ И ПОСТУПАК
Члан 18.
1. Начелник одјељења за општу управу у
Административној
служби
општине
Рибник
именује Комисију за стамбено збрињавање која има
предсједника и четири члана и чине је:
а) три представника општинског органа
б) два представника општинске Борачке
организације: једног на приједлог породица погинулих
бораца, а другог на приједлог ратних војних инвалида
2. У Комисију не може бити именовано лице које
конкурише за новчана средства по овом правилнику,
нити члан његовог породичног домаћинства.
Члан 19.
1. Комисија расписује конкурс за стамбено
збрињавање, утврђује приједлог ранг-листе кандидата
и обавља друге послове у складу са овим правилником.
2. Конкурс за стамбено збрињавање лица
расписује се у року од 15 дана од дана именовања
комисије.
3. Конкурс се објављује у средствима јавног

информисања или на огласној табли општинске
управе и доставља локалним организацијама које
окупљају заинтересоване категорије лица (борачка
организација, организација породица заробљених и
погинулих бораца и несталих цивила).
4. У конкурсу се обавезно наводе одредбе чл. 2,3,4,
6,7,9, 20, 21,22,23, 24. и члана 25. овог правилника.
5.Рок за подношење захтјева је 15 дана, рачунајући
од дана објављивања конкурса у средствима јавног
информисања.
Члан 20.
1. Подносилац захтјева дужан је да уредно попуни
пријаву на конкурс и достави све потребне доказе, и
то:
а) статус члана породице погинулог борца доказује
се коначним рјешењем надлежног органа, донијетим у
складу са важећим законом,
б) статус ратног војног инвалида и припадајућа
права доказују се коначним рјешењем надлежног
органа, донијетим у складу са важећим законом,
в) стамбена ситуација доказује се првенствено
писаним доказним средствима издатим од надлежног
органа(потврда, увјерење, уговор, рјешење и сл.), а
само изузетно, ако таквих нема - осталим доказним
средствима,
г) дужина војног ангажовања у рату доказује се
коначним рјешењем о категоризацији борца,
д) број чланова породичног домаћинства доказује
се овјереном изјавом датом код надлежног органа у
општини,
ђ) здравствено стање доказује се: војним
инвалидитетом и цивилним инвалидитетом - коначним
рјешењем надлежног органа, донијетим у складу са
важећим законом, а неспособност за рад - налазом,
оцјеном и мишљењем надлежне љекарске комисије,
е) социјална ситуација доказује се коначним
рјешењем надлежног органа и потврдом да се право
и даље користи,
ж) статус члана породице цивилне жртве рата
доказује се коначним рјешењем надлежног органа,
донијетим у складу са важећим законом.
2. Изузетно од одредби тачке 1. овог члана, од
подносиоца захтјева неће се тражити да поднесе
доказе о чињеницама са којима орган располаже по
службеној дужности (доказ о статусу војног инвалида,
о статусу члана породице погинулог борца, о статусу
борца, о статусу цивилног инвалида, о статусу члана
породице цивилне жртве рата).
Члан 21.
Лице које има или је имало статус избјеглог или
расељеног лица, односно чија је непокретна имовина
(стан, кућа, земљиште) остала изван територије
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Републике, дужно је да приложи доказе да та имовина
није / јесте враћена, замијењена, продата или
уништена.

Члан 26.

1. Чињеница да лице јесте / није наплатило ратну
материјалну штету може се доказивати и његовом
писменом изјавом, датом под пуном одговорношћу.

1. У приједлогу ранг-листе се, након закључења
рангираних лица, истиче и списак лица која нису
рангирана, уз образложење разлога за сваког
појединачно.
2. Приједлог ранг-листе потписују сви чланови
комисије који су учествовали у њеном
утврђивању.

Члан 23.

Члан 27.

1. Потврда, увјерење и сл. којом се доказује
стамбена ситуација, број чланова породичног
домаћинства и стање социјалне потребе не може бити
старија од шест мјесеци.
2. Комисија има право да провјери чињенице за
које је странка поднијела доказе, писменом преписком
са надлежним органом или на други погодан начин, а
стамбену ситуацију - и непосредним увидом на лицу
мјеста.
Члан 24.

1. Приједлог ранг-листе са планом и приједлогом
утрошка средстава за календарску годину објављује се
на огласној плочи општинског органа управе.
2. Свако лице, које је поднијело захтјев за стамбено
збрињавање може изјавити приговор на приједлог
ранглисте, у року од осам дана од дана њеног
објављивања Начелнику општине.
3.Након истека рока за приговор Начелник
сагледава евентуалне приговоре, утврђује коначну
листу и доноси коначну одлуку о додјели средстава
рангираним, док се остали кандидати (који нису
рангирани) писмено обавјештавају.
4.Коначна ранг-листа објављује се на начин
прописан у члану 27. став 1. овог правилника.
5.Приликом утврђивања плана и приједлога
утрошка новчаних средстава из тачке 1. овог члана
Комисија се придржава сљедећих правила:
а) не може се планирати нити вршити стамбено
збрињавање ниже групе прије више,
б) у оквиру исте групе предност се даје члановима
породице погинулог борца, односно инвалидима више
категорије.

Члан 22.

1. Након закључења конкурса и након евентуалне
провјере битних чињеница,комисија
сачињава приједлог ранг-листе подносилаца
захтјева, са стањем чињеница на дан закључења
конкурса.
2. Приједлог ранг-листе сачињава се посебно по
групама из члана 8. овог правилника, а у оквиру једне
групе, опет посебно: за чланове породице погинулог
борца и за ратне војне инвалиде.
3. У приједлогу ранг-листе се за свако лице исказује
број бодова по сваком критеријуму посебно, те укупан
број бодова. На прво мјесто ставља се лице које има
највише бодова укупно, па онда редом остали - до
оног са најмањим бројем бодова.
4. Ако два или више лица имају исти укупан број
бодова, на повољније мјесто ставља се лице које има
већи број бодова по поједином критеријуму, редом као
у члану 9. овог правилника.
5. Ако два или више лица имају исти број бодова и
по сваком критеријуму посебно, на повољније мјесто
ставља се лице које је старије.

Члан 28.
1. Комисија по службеној дужности предлаже
одговарајућу измјену на коначној ранг-листи у случају
промјене чињеница од којих зависи право на стамбено
збрињавање, као: губитак статуса члана породице
погинулог борца, губитак статуса ратног војног
инвалида, пресудне промјене у стамбеној ситуацији
или у стању непокретне имовине.

Члан 25.

Члан 29.

1. Ако подносилац захтјева не достави доказ о
стамбеној ситуацији, о стању непокретне имовине
или доказ о не/наплаћеној ратној штети, неће бити
рангиран.
2. Ако подносилац захтјева не достави доказ о
некој другој чињеници из члана 20. овог правилника,
неће бити бодован по том основу.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у Службеном гласнику општине
Рибник.
Број:01-02-6/10			
Начелник општине
Датум:18.08.2010. год.
Неђо Стојаковић, дипл. ек.
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