СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК
Број: 8/2010, Година XI, Датум: Октобар 2010.
Раде Јованића бб, Тел/Факс: 050 / 430-070, Е-mail: skupstina@opstinaribnik.org, www.opstinaribnik.org
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС” бр. 101/04, 42/05; 118/05)
и члана 37. Статута општине Рибник (“Службени
гласник општине Рибник” бр. 14/05), Скупштина
општине Рибник на 22. редовној сједници одржаној
дана 29.10.2010. год.је донијела:
ОДЛУКУ
о прихватању дуга
Члан 1.
Потраживања ШГ Рибник према општини Рибник
која на дан 30.06.2010. год. износе 213.727,07 КМ
општина Рибник прихвата као дуг према ШГ Рибник, а
све сходно Извјештају о међусобним потраживањима
између СО Рибник и ШГ Рибник бр. 04-018-33/01 од
27.04.2001. год.
Члан 2.
Задужује се Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности да изврши плаћања односно
наплату путем размјене налога ванбуџетском
потрошњом и да исто уобзири приликом израде
ребаланаса буџета општине за 2010. год.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у “Службеном гласнику општине Рибник”
Број:02-332-14/10.		
Датум;01.11.2010. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 55. 57. и 67. Закона о уређењу
простора (“Службени Гласник РС” бр. 84/02, 14/03,
112/06 и 53/07) члана 37. Статута општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник”бр. 14/05),
Скупштина општине Рибник на 22. редовној сједници
одржаној дана 29.10.2010. год. доноси:

ОДЛУКУ
о приступању измјени дијела регулационог
Плана за насељено мјесто Горњи Рибник
Члан 1.
Приступа се измјени Регулационог плана за насеље
Горњи Рибник(“Службени гласник општине Рибник”
бр. 3/2002) (у даљем тексту:План) и то у дијелу Плана
парцелације ради дефинисања намјене простора, а по
иницијативи Вучић Љубомира из Рибника.
Члан 2.
Простор који ће се обухватити измјеном Плана
обухвата дио парцеле означене као к.ч. 255 у
власништву Вучић Љубомира уписану у ПЛ 199, КО
Рибник Горњи и дио парцеле означене као к.ч. 257/1
у власништву општине Рибник уписану у ПЛ 287, КО
Рибник Горњи.
Члан 3.
Носилац припреме измјена дијела Плана је Одсјек
за урбанизам и стамбено комуналне послове општине
Рибник.
Носилац израде измјене дијела Плана је предузеће
односно друго правно лице које је у складу са Законом
регистровано за израду ове врсте планова и којем
општина повјери израду.
Члан 4.
Нацрт измјена Плана ставити на јавни увид и
обезбједити стручну расправу у трајању од 30 дана
у просторијама Одсјека за урбанизам и стамбено
комуналне послове општине Рибник.
Члан 5.
У року од 30 дана по завршетку јавног увида и
стручне расправе о нацрту измјена дијела Плана а
на основу утврђених резултата , носилац припреме
утврђује приједлог измјене дијела плана и исти
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подноси Скупштини општине на усвајање.
Уз приједлог измјена дијела плана
носилац
припреме је дужан доставити образложење и све
приједлоге , примједбе и мишљења прикупљена
током јавне расправе.
Члан 6.
Средства за израду плана обезбједиће подносилац
иницијативе за измјену дијела Плана.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у “Службеном гласнику општине Рибник.”
Број: 02-475-2/10		
Датум; 29.10.2010.год.

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 15. и члана 16. став 3. Закона
о грађевинском земљишту (“Службени
гласник
РС” бр.112/06), члана 30. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр.101/04, 42/05; 118/05) и члана 37.Статута општине
Рибник (“Службени
Гласник општине Рибник”
бр.14/05),Скупштина општине Рибник на 22. редовној
сједници одржаној дана 29.10.2010. год. је донијела:

На основу члана 16. став 3. Закона о грађевинском
земљишту (“Службени гласник РС” бр. 112/06), члана
30. став 1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС” бр. 101/04; 42/05; 118/05)
и члана 37.Статута општине Рибник (“Службени
гласник општине Рибник” бр. 14/05), Скупштина
општине Рибник на 22. редовној сједници одржаној
дана 29.10.2010. год.је донијела:
ОДЛУКУ
о замјени некретнина
Члан 1.
Овом Одлуком општина Рибник даје у замјену
Малешевић Драженку некретнине означене као:
к.ч.7/ 31-6 , пашњак 2. класе, звани Облучак
у површини од 1330 м2, уписане у ПЛ. бр. 34/8 КО
Долови, на име посједника Скупштина општине
Рибник са дијелом посједа 1/1.
Малешевић Драженко даје у замјену општини
Рибник некретнине означене као :
к.ч.8/ 19-2 , ливада 2. класе, звана Попријечје у
површини од 1330 м2, уписане у ПЛ. бр. 209/0 КО
Долови, на име посједника Малешевић Драженко са
дијелом посједа 1/1.
Члан 2.

ОДЛУКУ
о одбијању захтјева Гвозденовић Јелке за замјену
некретнина

Уговарачи немају међусобних потраживања по
основу замјене будући да су предметне некретнине
исте вриједности.

Члан 1.

Члан 3.

Одбија се захтјев Гвозденовић Јелке којим нуди за
замјену некретнине означене као
к.ч.29/ 86 , пашњак 3. класе, звани Батош у
површини од 5000 м2 и
к.ч.21/ 148 , њива 6. класе, звана Ногатова у
површини од 2000 м2, обе уписане уписане у ПЛ.
бр. 168/1 КО Ратково Горње на име посједника
Гвозденовић Јелка са дијелом 1/1
за некретнине означене као:
к.ч.27/ 201, њива 5. класе, звана Брегови у
површини од 6920 м2, уписане у ПЛ. бр. 129/0 КО
Ратково Горње на име посједника Скупштина општине
Рибник са дијелом 1/1, због непостојања Законом
прописаних услова за замјену.

О замјени некретнина из члана 1. одлуке сачиниће
се уговор.
Трошкове нотарске обраде Уговора, пореза на
промет некретнина и све друге трошкове везане за
реализацију Уговора сноси Малешевић Драженко.

Члан 2.

Члан 5.

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

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

Број: 02-477-3/10.		
Датум;29.10.2010.год.		

Број: 02-476-1-7/10.		
Датум,29.10.2010.год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине Рибник да
на основу ове одлуке , закључи уговор о замјени
некретнина из члана 1. ове Одлуке, по прибављеном
мишљењу Правобранилаштва РС , сједиште замјеника
Бања Лука.

Предсједник СО
Небојша Караћ

Октобар 2010.
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На основу члана 348. став 6. Закона о стварним
првима (“Службени гласник РС” бр. 124/08; 58/09),
члана 30.став 1. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 101/04,
42/05; 118/05) и члана 37.Статута општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 14/05),
Скупштина општине Рибник на 22.редовној сједници
одржаној дана 29.10.2010. је донијела:

ОДЛУКУ
о утврђивању критерија за избор и именовање
једног члана Управног одбора ЈУ “Културни
центар Рибник” и једног члана Управног одбора
ЈУ” Народна библиотека Рибник”
Члан 1.

ОДЛУКУ
о преносу права власништва над
објектом старог Дома здравља Рибник

Овом Одлуком ближе се уређују услови и критерији
за избор и именовање једног члана Управног одбора
ЈУ “Културни центар Рибник” и једног члана Управног
одбора ЈУ “Народна библиотека Рибник”

Члан 1.

Члан 2.

Овом Одлуком одобрава се пренос права
власништава, без накнаде, у корист МУП РС, ЦЈБ
Бања Лука, над зградом и земљиштем на којем је
саграђен стари објекат Дома здравља у Рибнику и то
некретнинама означеним као:
к.ч. 33, к.ч.34 и к.ч. 35/1 зване Змињак у
укупној површини од 1923 м2, све уписане у Лист
непокретности бр. 282/1 КО Рибник Горњи,на име
корисника Дом здравља Рибник са дијелом посједа
1/1.

Под критеријумима за избор и именовање из
предходног члана сматрају се степен образовања,
стручно звање,радно искуство као и други услови
потребни за правилно вршење функције.
Члан 3.

Овлашћује се Начелник општине Рибник да у
складу са Законом и на основу ове Одлуке са МУП
РС, ЦЈБ Бања Лука закључи уговор о преносу права
власништва над некретнинама из члана 1. ове Одлуке,
а по прибављеном мишљењу Правобранилаштва РС,
сједиште замјеника Бања Лука.

Поред општих услова прописаних Законом о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске(“Службени гласник РС”бр.41/03)
кандидати за члана управног одбора морају
испуњавати следеће услове:
1. висока или виша стручна спрема(VI или VII
степен)
2. познавање дјелатности коју установа обавља
3. доказана способност у обављању истих или
сличних функција у предходном периоду
4. познавање садржаја и начина рада органа
управљања

Члан 3.

Члан 4.

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

Кандидати не могу обављати дужности, активности
и бити на положају који доводи до сукоба интереса како
је то одређено Законом о спречавању сукоба интереса
у органима власти у Републике Српске(“Сл. Гласник
РС” бр. 73/08), Законом о министарским владиним и
другим именовањима Републике Српске(“Службени
гласник РС бр. 41/03), Законом о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС” бр 101/04, 42/05 и 118/05) и
Законом о систему јавних служби („Службени гласник
РС“ бр. 68/07).
Запослени у установи не могу бити чланови њеног
управног одбора.

Члан 2.

Број: 02-477-16-2/10.		
Датум; 01.11.2010.год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 6. а у вези са чланом 7. Закона
о министарским, владиним и другим именовањима
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 22. редовној
сједници одржаној дана 29.10.2010. год.је донијела:

Члан 5.
По једног члана Управног одбора јавних
установа из члана 1. ове одлуке, након спроведеног
јавног конкурса, на приједлог Комисије за избор
именује Скупштина општине у складу са утврђеним
критеријумима .
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Именовање се врши на преостали период мандата
разрјешених чланова.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у “Службеном гласнику Општине Рибник.”
Број: 02-111-1-2/10.		
Датум;29.10.2010.год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

		
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 22. редовној
сједници одржаној дана 29.10.2010.год. је донијела:
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање једног члана Управног одбора
ЈУ “Културни центар Рибник” и једног члана
Управног одбора ЈУ “Народна библиотека
Рибник”
Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање
једног члана Управног одбора ЈУ “Културни центар
Рибник” и једног члана Управног одбора ЈУ “Народна
библиотека Рибник” из Рибника.
Именовања из става 1. овог члана врше се на
преостали период мандата разрјешених чланова.
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 ЈУ “Културни
центар Рибник” и ЈУ “Народна библиотека Рибник”и
Одлуком о утврђивању критеријума за избор и
именовање
једног члана
Управног одбора ЈУ
“Културни центар Рибник” и једног члана Управног
одбора ЈУ “Народна библиотека Рибник, 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
пријава и предлагање кандидата обавиће Комисија за
избор једног члана Управног одбора ЈУ “Културни
центар Рибник” и једног члана Управног одбора ЈУ
“Народна библиотека Рибник”
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у “Службеном гласнику општине Рибник.”
Број: 02-111-1-4/10.		
Датум; 29.10.2010. год.

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 16. став1. 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 22. редовној сједници одржаној
дана 29.10.2010. год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Управног одбора
ЈУ “Културни центар Рибник”
1.Никола Стојаковић се разрјешава дужности
члана Управног одбора ЈУ “Културни
ц е н т а р
Рибник” Рибник, на лични захтјев.
		
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
							
		
Број:02-641-2/10.		
Предсједник СО
Датум;29.10.2010 год.		
Н е б о ј ш а Ка р а ћ

На основу члана 16. став1. 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 22. редовној сједници одржаној
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дана 29.10.2010. год.је донијела:

библиотека Рибник”

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Управног одбора
ЈУ “Народна библиотека Рибник”
1. Радмила Галић се разрјешава дужности члана
Управног одбора ЈУ“Народна
библиотека”
Рибник, на лични захтјев
		
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
Број:02-620-4/10.		
Датум; 29.10.2010.год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањиама Републике
Српске(“Службени гласник РС” бр.41/03), а у вези са
чланом 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 22. редовној
сједници одржаној дана 29.10.2010. год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор једног члана
Управног одбора ЈУ “Културни центар Рибник”
и једног члана Управног одбора ЈУ “Народна
библиотека Рибник”
1.У Комисију за избор једног члана Управног
одбора ЈУ “Културни центар Рибник” и једног члана
Управног одбора ЈУ “Народна библиотека Рибник”
именују се:
1) Дакић Душко, предсједник
2) Зељкић Горана, члан
3) Галић Радмила, члан
4) Симић Љубан, члан
5) Тодоровић Момчило, члан
2.Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом
о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске размотри пријаве приспјеле на
конкурс, сачини листу са ужим избором кандидата који
испуњавају критеријуме за именовање, по потреби
припреми додатне информације о кандидатима, обави
интервју и након тога предложи ранг листу кандидата
и скупштини упути на разматрање приједлог рјешења
о именовању члана Управног одбора ЈУ “Културни
центар Рибник” и члана Управног одбора ЈУ “Народна

3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Рибник.”
Број: 02-111-1-3/10.		
Датум: 29.10.2010. 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 22. редовној
сједници одржаној дана 29.10.2010.године, након
разматрања Извјештаја о извршењу буџета општине
Рибник за период 01.01.- 30.06.2010. год. донијела
следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник усваја Извјештај о
извршењу буџета општине Рибник за период 01.01.30.06.2010. год.
2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Рибник.“
Број:02-40-30/10			
Датум;29.10.2010. 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 22. редовној сједници
одржаној дана 29.10.2010.године,након разматрања
Извјештаја о раду општинских инспекцијских органа
за период 01.01.- 30.06.2010. год. донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник усваја Извјештај о
раду општинских инспекцијских органа за период
01.01.- 30.06.2010. год.
2. Скупштина општине Рибник задужује надлежне
службе да дефинишу стандарде за квалитетнији
рад општинских инспекцијских органа, утврде
потребе ангажовања недостајућих инспектора из
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појединих области, те да организују ефикаснији рад
инспекцијских органа на подручју општине Рибник.
3.Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Рибник.“
Број:02-30-8/10			
Датум;29.10.2010. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

Члан 1.
Овом одлуком одређује се новчана накнада
Пчеларском друштву “Рибник” на име подршке
организовању и едукацији (стручне екскурзије и
савјетовања) посјета сајму меда и осталих пчелињих
производа у Словенији у 2010. години, сходно Плану
утрошка средстава за пољопривредну производњу из
буџета општине Рибник за 2010. годину.
Члан 2.

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 22. редовној
сједници одржаној дана 29.10.2010.године, након
разматрања Информације о друштвеном положају
жена на територији општине Рибник
донијела
следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник усваја Информацију
о друштвеном положају жена на т е р и т о р и ј и
општине Рибник,уз константацију да је, у контексту
цјелокупне друштвене ситуације, положај жена на
територији општине Рибник задовољавајући.
2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Рибник.“
Број:02-022-16/10		
Датум;29.10.2010. год.

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС” бр. 101/04; 42/05; 118/05),
члана 55. Статута општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник“,бр.14/05), Правилника о
расподјели средстава за стимулацију пољопривредне
производње општине Рибник, број: 01-02-7/10 од
20.04.2010. године, проводећи стратегију руралног
развоја, Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за организовање и
едукацију (стручне екскурзије и савјетовања)

Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2010. годину са позиције 614 231
– Текући грантови у пољопривреди у укупном износу
од 150,00 КМ.
Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у “Службеном гласнику општине Рибник.”
Број: 01-532-320-1/10.		
Датум; 24.09.2010. год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”бр. 101/04, 42/05, 118/05),
члана 55. Статута општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник“, бр. 14/05),Правилника о
расподјели средстава за стимулацију пољопривредне
производње општине Рибник, број: 01-02-7/10 од
20.04.2010. године, проводећи стратегију руралног
развоја, Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за унапређење производње и
прераде хељде
Члан 1.
Овом одлуком одређује се накнада ЗЗ “ Ситница”
из Ситнице на име премије за унапређење производње
и прераде хељде у 2010. години, сходно Плану утрошка
средстава за пољопривредну производњу из буџета
општине Рибник за 2010. годину.
Члан 2.
Средства за плаћање обезбједити из буџета
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општине Рибник за 2010. годину са позиције 614 231
– Текући грантови у пољопривреди у укупном износу
од 2.400,00 КМ.
Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Број: 01-532-316-1 /10.		
Начелник општине
Датум, 24.09.2010. год.
Неђо Стојаковић, дипл.ек.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”, бр.101/04; 42/05; 118/05),
члана 55. Статута Општине Рибник („Службени
гласник Општине Рибник“, бр.14/05), у циљу
реализације Програма капиталних инвестиција за
2010.год. број:02-404-15-1/10 од 21.06.2010.год.,а
рјешавајући по захтјеву групе грађана из Горњих
Врбљана од 11.10.2010.год., Начелник општине дана
12.10.2010.год. доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.

локалног водовода, као и подручна школа ОШ
“Десанка Максимовић”. Тренутно стање водовода не
може обезбиједити довољне количине питке воде ,као
ни хигијенску исправност воде.
Из наведених разлога становништво је покренуло
активности на прикупљању новчаних средстава
за изградњу новог водовода, те се обратило и
општини Рибник за помоћ у реализацији пројекта.
У свом захтјеву доставили су три понуде за избор
најповољнијег понуђача за куповину поменутог
цријева.
У циљу стварања услова за превођење локалних
водовода у надлежност општине и рјешавања проблема
снабдијевања становништва и подручне школе ОШ
“Десанка Максимовић” са хигијенски исправном
водом за пиће донесена је Одлука о одобравању
тражених средстава за реализацију пројекта.
Након завршетка пројекта корисници средстава су
обавезни извршити правдање утрошених средстава
најкасније до 31.01.2011.год.
Број: 01-532-346-1/10		
Начелник општине
Дана: 12.10.2010. год.
Неђо Стојаковић, дипл.ек.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник РС” бр.101/04, 42/05; 118/05)
члана 55. Статута општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник“ бр. 14/05), члана 42. Закона
о буџетском систему (,,Службени Гласник РС” бр.
54/08), приједлога Комисије за стамбено збрињавање
ППБ-а, РВИ и бораца, Начелник Општине доноси:

Одобравам средства у износу од 10.000,00 КМ
за трошкове куповине алкатен цријева 3 за потребе
изградње водовода у Горњим Врбљанима на име
учешћа Општине.

ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве

Члан 2.

Прихвата се коначна листа Комисије за стамбено
збрињавање ППБ-а РВИ и бораца.
Одобравам 3.000,00 КМ на име утрошка средстава
за грант за стамбено збрињавање породица палих
бораца, ратних војних инвалида и бораца са позиције
буџетска резерва.
Средства исплатити појединачним рјешењима у
складу са Правилником за стамбено збрињавање ППБ,
РВИ и бораца.

Средства исплатити из Буџета са позиције
улагања по плану капиталних инвестиција на текући
рачун представника групе грађана Јокић Жељка број:
45112591000 код Уникредит банке Бања Лука.
Члан 3.
За реализацију Одлуке задужујем Одјељење за
привреду,финансије и друштвене дјелатности.
Образложење
Становништво подручја Делибрда у Горњим
Врбљанима снабдијева се питком водом из дотрајалог

Члан 1.

Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужујем Одјељење за
општу управу.
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Број: 01- 568-17-20/10.		
Начелник општине
Дана; 27.09.2010.год.
Неђо Стојаковић, дипл.ек

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник РС” бр.101/04; 42/05; 118/05
), члана 55. Статута општине Рибник (,,Службени
гласник општине Рибник,, бр. 14/05), рјешавајући
по захтјеву мјесне канцеларије Ситница Начелник
Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава за заштиту животне средине
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава за заштиту животне
средине, буџетска позиција 821402 у износу до 819,00
КМ на име чишћења локве за напајање стоке у мјесту
Бунареви, а по захтјеву грађана из Бунарева.
Члан 2.
Средства исплатити на жиро-рачун ,,Ћубић Петрол,, доо из Велија, Рибник, извођача радова.

ПРАВИЛНИК
о измјенама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне
службе општине Рибник
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији
радних мјеста
Административне службе општине
Рибник
број:01-11-1/09/10
од
04.01.2010.год.
(“Службени гласник општине Рибник”, број 03/10)
члан 11. мјења се и гласи:
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да
важи Правилник о организацији и систематизацији
радних мјеста Административне службе општине
Рибник са табеларним прегледом систематизације
радних мјеста са бројем извршилаца број:01-111-1/09 од 26.06.2009.год. и Табеларни преглед
систематизације радних мјеста са бројем извршилаца
и којефицијентима за расподјелу плата број:01-11-12/09 од 01.10.2009.год.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења
и биће објављен у “Службеном гласнику општине
Рибник”
Број: 01- 02-4/10.		
Дана: 09.06.2010.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек

Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек за
финансије и рачуноводство.
Број : 01- 532-220-2/10.		
Начелник општине
Дана;12.10.2010.год.
Неђо Стојаковић, дипл.ек.

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник РС” бр.101/04; 42/05;118/05),
члана 55. Статута општине Рибник (,,Службени
гласник општине Рибник,, бр.14/05) Начелник
Општине доноси:
ПРАВИЛНИК
о утрошку средстава буџетске резерве

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС” бр. 101/04; 42/05; 118/05),
члана 55. Статута општине Рибник(“Службени
гласник општине Рибник” бр. 14/05) и члана 10.
Правилника о организацији и систематизацији радних
мјеста Административне службе општине Рибник
број:01-11-1/09/10 од 04.01.2010.год. (“Службени
гласник општине Рибник” број:03/10) Начелник
општине Рибник доноси:

Члан 1.
Овим Правилником прописује се сврха утрошка
средстава буџетске резерве, начин утрошка истих,
поступак до доношења одлука и реализација истих.
Члан 2.
Средства буџетске резерве могу се користити за
намјене прецизиране чланом 42. Закона о буџетском
систему Републике Српске (,,Службени гласник РС”
бр. 54/08) и то за:
1. покривање непредвиђених расхода за које
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нису планирана средства у буџету,
2. буџетске издатке за које се у току године
утврди да планирана буџетска средства нису била
довољна,
3. привремено извршење обавеза буџета услед
смањеног обима буџетских средстава и
4. изузетно за остале намјене у складу са
одлукама начелника Општине.
Члан 3.
Уколико се у току буџетске године, а извршавајући
буџет, укаже потреба за стварање буџетских расхода
неопходних за функционисање Општине који нису
предвиђени у буџету за конкретну фискалну годину,
одлуку о стварању расхода доноси Начелник Општине
на приједлог стучних служби.
Стручне службе проводе поступак стварања
расхода.
Одлуку о утрошку средстава буџетске резерве
доноси Начелник.
Члан 4.
Утрошак средстава буџетске резерве за за буџетске
издатке за које се у току године покаже да планирана
буџетска средства нису довољна у обиму предвиђеном
буџетом проводи се на бази сагласности Начелника
Општине о повећаним издацима на приједлог
стручних служби које опeративно прате реализацију
програмских активности.
Поступак утрошка средстава буџетске резерве
за издатке који нису планирани у довољном износу

а односе се на грантове појединцима (социјално
збрињавање, коунална потрошња, награђивање и друге
непредвиђене потребе) проводи се на исти начин с
тим што стручне службе дају приједлог недостајућих
средстава.
Одлуку о утрошку средстава доноси Начелник
Општине.
Члан 5.
Средства буџетске резерве користе се за привремено
извршење обавеза буџета усљед смањеног обима
буџетских средстава о чему одлуку доноси Начелник.
Члан 6.
Средства буџетске резерве користе се за измирење
обавеза по одлукама скупштине општине које се
не могу финансирати из текућег буџета како по
грантовима појединцима тако и осталим утрошцима
средстава а у складу са Законом.
Одлуку о утрошку средстава доноси начелник
Општине.
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења
и биће објављен у “Сужбеном гласнику општине
Рибник”.
				
Број:01-02-8/10		
Начелник општине
Датум:27.10.2010. год.
Неђо Стојаковић, дипл.ек.
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