СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК

Број: 6/2011, Година XII, Датум: 13. децембар 2011.
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),
члана 37. Статута општине Рибник («Службени
гласник општине Рибник» бр.14/05) Скупштина
општине Рибник је на 32. сједници одржаној дана
10.10.2011.год. након разматрања Извода из записника
са 31. сједнице одржане 08.07.и 06.09.2011. год.
донијела:
ОДЛУКУ
о неусвајању Извода из записника са
31. сједнице СО Рибник
Члан 1.
Скупштина општине Рибник не усваја Извод из
записника са 31. редовне сједнице СО Рибник одржане
08.07.2011.год. и Извод из записника са наставка 31.
редовне сједнице СО Рибник одржане 06.09.2011. год.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у “Службеном гласнику општине Рибник.”
Број: 02-022-34/11.		
Датум: 08.12.2011. год.

Подпредсједник СО
проф. Љубан Симић

На основу члана 37. Статута Општине Рибник
(«Службени гласник Општине Рибник», број 14/05),
Скупштина општине Рибник је на 32. редовној
сједници одржаној дана 10.10.2011. године, донијела
је:
ОДЛУКУ
о формирању Комисије за израду записника
Члан 1.
Скупштина општине Рибник именује комисију у
саставу:
1. Душан Пролић,одборник
2. Љубан Симић, подпредсједник СО

3. Миланко Малешевић,одборник
4. Јово Кузмановић,одборник
5. Милорад Јанковић,одборник
Члан 2.
Комисија има задатак да заједно са скупштинском
службом размотри примједбе одборника и уз тонски
снимак сачини записник који одговара стварним
дешавањима са прекинуте сједнице 08.07.2011. год.
и са наставка прекинуте сједнице одржане дана
06.09.2011.
Раду Комисије ће присуствовати скупштинска
служба и Начелник општине.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у “Службеном гласнику општине Рибник.”
Број:02-022-31/11		
Датум:07.12.2011. год.		

Подпредсједник СО
Проф. Љубан Симић

На основу члана 30. став 1. алинеја 3. Закона о
локалној самоуправи (Службени гласник Републике
Српске, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 13. Закона
о буџетском систему РС (“Службени гласник РС” број
54/08, 126/08 и 92/09) и члана 37. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“, број
14/05) Скупштина општине Рибник на 32. редовној
сједници, одржаној дана 10.10. 2011. год. је донијела:
ОДЛУКУ
о усвајању годишњег обрачуна буџета
општине Рибник за 2010.годину
Члан 1.
Усваја се годишњи обрачун буџета општине
Рибник за 2010.годину, који садржи:
1. Укупан износ остварених прихода и прилива ----------------------------------------------------- 4.042.730 КМ
2. Укупан износ остварених расхода и одлива ----------
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---------------------------------------------- 4.131.092. КМ
Разлика-мањак прихода (2-1) ------------------------------------------------------------------------------- 88.362 КМ
Члан 2.
Утврђени мањак прихода над расходима у 2010.
години износи 88.362 КМ и покриће се приходима у
текућој фискалној 2011.години.
Члан 3.
Кумулирани дефицит 2009. и 2010.године износи
116.571 КМ и разлика до дефицита текуће године ће
бити покривена из прихода 2011.године.
Члан 4.
Извјештај остварених прихода и расхода приказан
је у општем дијелу буџета, а њихов распоред по
носиоцима, односно корисницима средстава приказан
је у посебном дијелу буџета, који чине саставни дио
ове Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавит ће се у Службеном гласнику општине Рибник.
Број: 02-400-15/11
Датум:07.12.2011. год.

Подпредсједник СО
Проф. Љубан Симић

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр: 101/04; 42/05;118/05),
члана 37. Статута општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник“, бр. 14/05) Скупштина
општине Рибник је на 32. сједници одржаној дана
10.10.2011. год. донијела:
		
ОДЛУКУ
о продаји имовине општине
Члан 1.
Овом Одлуком дозвољава се продаја 2 путничка
моторна возила у власништву општине Рибник са
следећим каректеристикама:
1. Путнички аутомобил; марка Шкода; тип: Фелиција
791, боја плава, бр. шасије TMBEEA613X0004122,
бр. мотора: 2861761, год. производње 1999.
2. Путничко аутомобил; марка Шкода; тип Фелиција
791; боја црвена; бр. шасије TMBEEA613X0002190,
бр. мотора 2807359, год.производње 1999.

Члан 2.
Продаја ће се извршити поступком усменог јавног
надметања (лицитације), који ће спровести комисија
коју именује Начелник општине.
Члан 3.
Почетна продајна цијена за возило из члана 1. став
1. тачка.1. износи 1.500,00 КМ
Почетна продајна цијена за возило из члана 1. став
1. тачка.2. износи 1.500,00 КМ
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине да са
најповољнијим понуђачем закључи уговор о продаји
возила описаних у члану 1. ове одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у “Службеном гласнику општине Рибник.”
Број: 02-404-51/11.
Датум:10.10.2011. год.

Подпредсједник СО
проф. Љубан Симић

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”, број:101/04, 42/05 и 118/05),
члана 37. Статута општине Рибник (“Службени
гласник општине Рибник”, број: 14/05), члана 110.
Пословника СО-е (“Службени гласник општине
Рибник”, број:16/05), Скупштина општине Рибник на
сједници одржаној 10.10.2011. год. д о н о с и :
ОДЛУКУ
о преносу вриједности извршених
капиталних улагања
Члан 1.
Овом Одлуком трајно се преноси вриједност
извршених улагања од стране општине Рибник на
путу Градина – Црквено који је у власништву ЈПШ
“Шуме Републике Српске” а.д. Соколац , ШГ “Рибник”
из Рибника у вриједности од 190.541,77 КМ.
Члан 2.
У погледу средстава из члана 1. ове одлуке,
ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац, ШГ
“Рибник”, Рибник ће поступити у складу са Законом
и овом Одлуком.
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у Службеном гласнику општине
Рибник.
Број:02-345-115/11
Датум:07.12.2011.год.

Подпредсједник СО:
Проф. Љубан Симић

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 32. редовној
сједници одржаној дана 10.10.2011. год. је донијела:
ОДЛУКУ
о утврђивању критерија за избор и именовање
директора и чланова Управног одбора
“Туристичке организације општине Рибник”
Члан 1.
Овом Одлуком ближе се уређују услови и критерији
за избор и именовање директора и чланова Управног
одбора “Туристичке организације општине Рибник”
Члан 2.
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.
Општи услови прописани Законом о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник РС” бр.41/03), које морају
испуњавати кандидати за директора и члана Управног
одбора :
1. да су држављани Републике Српске или БиХ,
2. да су старији од 18 година,
3. да нису отпуштени из државне службе на било
којем нивоу власти у БиХ (било на
н и в о у
државе или ентитета), као резултат дисциплинске
мјере на било ком нивоу власти у Републици Српској
у периоду од три године прије дана објављивања
упражњене позиције,
4. да нису осуђивани за кривично дјело на
безусловну казну затвора, од најмање шест мјесеци
или за кривично дјело које их чини неподобним за
обављање функције.
5. да не служе казну изречену од стране међународног

суда за бившу Југославију и да нису под оптужбом
тога суда члан IX 1.Устава БиХ.
6. да се против њих не води кривични поступак,
Посебни услови за директора:
1.висока стручна спрема (VII степен),
2.познавање једног од свјетских језика,
3.способности организовања и руковођења
Посебни услови за чланове управног одбора :
1.висока или виша стручна спрема (VIили 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 4.
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 5.
Директора и чланове Управног одбора “Туристичке
органиазације општине Рибник” након спроведеног
јавног конкурса, на приједлог Комисије за избор
именује Скупштина општине на период од 4 године.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службеном гласнику Општине Рибник .
Број: 02-325-4/11.
Датум,07.12.2011.год.

Подпредсједник СО
проф. Љубан Симић

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 32. редовној сједници
одржаној дана 10.10.2011. год. је донијела:
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ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање директора и чланова Управног
одбора “Туристичке организације општине
Рибник”
Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање
директора и чланова Управног одбора“Туристичке
организације општине Рибник Рибник”
Именовања из става 1. овог члана врше се на
период од 4 године.
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 и Одлуком о утврђивању
критеријума за избор и именовање директора и
чланова Управног одбора “Туристичке организације
општине Рибник 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 директора и чланова
Управног одбора
“Туристичке организације општине Рибник” Рибник.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у “Службеном гласнику општине Рибник.”
Број: 02-325-5/11.
Датум: 07.12.2011.год.

Подпредсједник СО:
Проф. Љубан Симић

На основу члана 37. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ број 14/05),
Скупштина општине Рибник је на 32. редовној
сједници одржаној 10.10.2011.год. донијела:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава за изградњу
и одржавање вјерских објеката

Члан 1.
Средства за изградњу и одржавање вјерских
објеката утрошиће се на следећи начин:
Црквена општина Ситница.......6.000,00 КМ
Црквена општина Врбљани......5.000,00 КМ
Црквена општина Рибник ........3.000,00 КМ
Црквена општина Превија........3.000,00 КМ
Манастир Трескавац..................3.000,00 КМ
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Број:02-08-1-1/11.
Датум, 07.12.2011.год.

Подпредсједник СО
проф. Љубан Симић

На основу члана 13. члана 20.члана 21.члана 29.
став 2., члана 34. став 1. и члана 39. став 1. Закона
о грађевинском земљишту («Сл. гласник Републике
Српске», бр. 112/06), члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник Републике Српске», бр.
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 37. Статута Општине
Рибник («Службени гласник Општине Рибник», број
14/05), Скупштина општине Рибник, на сједници
одржаној дана 10.10.2011. године, донијела је:
ОДЛУКУ
о грађевинском земљишту
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о грађевинском земљишту (у даљем
тексту: Одлука) утврђују се:
• услови и начин одређивања градског грађевинског
земљишта и осталог грађевинског земљишта
на подручју Општине Рибник (у даљем тексту:
Општина);
• границе и обухват градског грађевинског земљишта
и осталог грађевинског земљишта;
• услови и начин продаје градског грађевинског
земљишта и осталог грађевинског земљишта у
државном власништву;
• основи и мјерила за утврђивање почетне
купопродајне цијене за грађевинско земљиште у
државном власништву, као и накнада за уређење
грађевинског земљишта, и
• друга питања везана за начин управљања и
располагања грађевинским земљиштем у државној
својини.
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Члан 2.

Члан 6.

(1) Градским грађевинским земљиштем сматра
се изграђено и неизграђено земљиште које је као
градско грађевинско земљиште одређено Одлуком
о одређивању градског грађевинског земљишта и
зона грађевинског земљишта («Сл.гласник Општине
Рибник», бр. 6/11).

(1) Скупштина општине може у складу са
законом неизграђено градско грађевинско земљиште
у државном власништву продати посредством
лицитације, односно непосредне погодбе, или дати у
замјену физичким или правним лицима ради изградње
трајних грађевина у складу с регулационим планом
или просторно планском документацијом или га дати
у закуп ради изградње привремених грађевина.
(2) Стамбена изградња и изградња пословних
објеката на градском грађевинском земљишту обавља
се у складу са регулационим планом и сматра се
општим интересом.

(2) Осталим грађевинским земљиштем, у смислу
ове Одлуке, сматра се изграђено и неизграђено
земљиште које се налази ван зоне градског грађевинског
земљишта и намијењено је за изградњу објеката, а
одређено је овом Одлуком или посебним одлукама у
складу са Законом о грађевинском земљишту.
II ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 3.
(1) Графички
приказ
обухвата
градског
грађевинског земљишта са текстуалним описом
саставни је дио ове Одлуке (Прилог 1).
(2) Остало грађевинско земљиште које је
одређено овом Одлуком или посебним одлукама о
одређивању осталог грађевинског земљишта у складу
с законом, посебно је графички биће приказано на
копији катастарског плана за свако подручје обухвата
са текстуалним описом и саставни је дио ове Одлуке.
(3) Подаци о градском грађевинском земљишту и
осталом грађевинском земљишту из става 1. и 2. овог
члана чувају се у општинском Одјељењу за привреду,
финансије и друштвене дјелатности и на сталном су
јавном увиду.
III ГРАДСКО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Члан 4.
Општина управља и располаже градским
грађевинским земљиштем у државном власништву
на начин и под условима предвиђеним Законом
о грађевинском земљишту Републике Српске и
подзаконским актима донесеним на основу закона.
Члан 5.
(1) Градско грађевинско земљиште у приватном
власништу је у слободном промету.
(2) Градским грађевинским земљиштем у
приватном власништву располажу власници уз
ограничења и под условима прописним законом.
Управљање и располагање градским грађевинским
земљиштем у државном власништву

1.1. Јавно надметање – лицитација
Члан 7.
(1) Скупштина опшине продаје неизграђено
грађевинско земљиште физичким и правним лицима,
ради изградње трајних грађевина по тржишној цјени
тог земљишта у поступку усменог јавног надметања –
лицитације.
(2) Почетну тржишну цијену земљишта утврђује
у сваком конкретном случају Комисија коју именује
Начелник општине или судски вјештак грађевинске
струке.
(3 ) Одлуку о начину и условима јавне продаје
градског грађевинског земљишта доноси Скупштина
општине, посебно за сваки поступак јавног надметања.
(4) Поступак продаје проводи Комисја за продају
неизграђеног градског грађевинског земљишта коју
именује Скупштина општине.
(5) Комисија се састоји од предсједника и
два члана. Предсједник и чланови комисије имају
замјенике.
(6) Комисија
за
продају
неизграђеног
грађевинског земљишта се именује као стално
радно тијело које проводи сваки поступак продаје
неизграђеног грађевинског земљишта.
Члан 8.
(1) На услове и поступак продаје неиграђеног
грађевинског земљишта у државној својини путем
усменог јавног надметања примјењује се Правилник
о поступку јавног надметања за продају земљишта
у државној својини(“Службени гласник Републике
Српске” бр. 14/07)
(2) Предмет јавног надметања из предходног
става овог члана може бити
уређено градско
грађевинско земљиште у складу са Програмом
уређења грађевинског земљишта
који доноси
Скупштина општине за стамбену и осталу изградњу
као и дјелимично уређено или неуређено градско
грађевинско земљиште.
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Члан 9.
(1) У случају да продаја градског грађевинског
земљишта путем усменог јавног надметња –
лицитације након првог покушаја остане безуспјешна,
Скупштина општине доноси нову Одлуку о продаји
градског грађевинског земљишта усменим јавним
надметањем одређујући нижу почетну продајну
цијену.
(2) У случају да продаја градског грађевинског
земљишта путем усменог јавног надметња – лицитације
и у поновљеном поступку остане безуспјешна, продаја
ће се извршити непосредном погодбом у складу
са Правилником о поступку продаје непосредном
погодбом
неизграђеног градског грађевинског
земљишта у државној својини(“Службени гласник
Републике Српске” бр.14/07).
1.2. Непосредна погодба
Члан 10.
(1) Непосредном погодбом неизграђено градско
грађевинско земљиште у државној својини се продаје
по тржишној цијени тог земљишта ради грађења:
а) објеката за службене потребе државних органа,
б) објеката за потребе страних дипломатских и
конзуларних представништава,
в) објеката комуналне инфраструктуре,
г) објеката за потребе здравства , просвјете и
културе у државном власништву и
д) комплетирања грађевинске парцеле
(2) Физичким лицима се не може продавати
градско грађевинско земљиште
непосредном
погодбом осим у случају да је јавна продаја остала
безуспјешна у складу са подзаконским прописом и
овом Одлуком.
(3) Физичком лицу може се дати непосредном
погодбом посредством замјене друга парцела, као
и у поступку одређивања накнаде за експорприсано
земљиште.
Члан 11.
(1) Продаја неизграђеног грађевинског земљишта
непосредном погодбом врши се на писмени захтјев
заинтересованог лица које је дужно уз исти приложити
катастарске податке о грађевинској парцели коју жели
да купи односно комплетира или која је предмет
замјене.
(2) Тржишну цијену грађевинског земљишта које
је предмет непосредне погодбе или замјене утврђује
Комисија из члана 7. ове одлуке или судски вјештак
грађевинске струке.
(3) Ако су испуњени услови за продају
неизграђеног грађевинског земљишта непосредном
погодбом прописани законом и овом овом одлуком,

Скупштина доноси Одлуку о продају неизрађеног
грађевинског земљишта непосредном погодбом.
Члан 12.
(1) Прије продаје, односно закључивања уговора о
продаји, Скупштина општине је дужна, уз достављање
нацрта уговора, прибавити мишљење Правобраниоца
Републике Српске о томе да ли је предложена продаја,
односно уговор у складу са законом.
Члан 13.
Уколико нису испуњени услови за
продају
неизграђеног грађевинског земљишта непосредном
погодбом, прописани законом и овом одлуком,
Скупштина општине ће донијети одлуку о одбјању
захтјева странке.
1.3. Закуп
Члан 14.
(1) Неизграђено градско грађевинско земљиште
у државном власништву и изграђено градско
грађевинско земљиште у државном власништву које је
у општој употреби може се дати у закуп на одређено
вријеме до пет година, уз могућност продужења
у складу са планском документацијом и важећим
законским и подзаконским прописима.
(2) Поступак, услови и начин давања у закуп
градског грађевинског земљишта уређују се посебном
одлуком коју доноси скупштина општине.
2. Накнаде
Члан 15.
(1) Физичка и правна лица плаћају слиједеће
накнаде:
1. за продано градско грађевинско земљиште
у државном власништву јавним
надметањем лицитацијом,
2. за продано градско грађевинско земљише у
државном власништву непосредном погодбом,
3. за закуп градског грађевинског земљишта,
4. за уређење градског грађевинског земљишта,
5. за природне погодности и погодности већ
изграђене инфраструктуре (једнократна рента).
(2) Физичко и правно лице које је инвеститор
изградње објекта на градском грађевинском земљишту
дужно је прије издавања одобрења за грађење да
плати:
1. накнаду за трошкове уређења градског
грађевинског земљишта;
2. накнаду из основа природних погодности
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градског грађевинског земљишта и погодности већ
изграђене комуналне инфраструктуре (једнократну
ренту).
2.1. Накнада за продано градско грађевинско
земљиште у државном власништву јавним
надметањем – лицитацијом
Члан 16.
(1) Правна и физичка лица накнаду за продано
градско грађевинско земљиште у државном
власништву плаћају по цијени постигнутој јавним
надметањем - лицитацијом.
(2) Почетна продајна цијена земљишта које се
продaје не може бити нижа од тржишне вриједности.
2.2. Накнада за продано градско грађевинско
земљиште у државном власништву непосредном
погодбом
Члан 17.
Правна и физичка лица накнаду за продано градско
грађевинско земљиште у државном власништву
непосредном погодбом плаћају по тржишној
вриједности тог земљишта.
2.3. Накнада за закуп градског
грађевинског земљишта
Члан 18.
Правна и физичка лица плаћају закупнину за
закуп градског грађевинског земљишта у државном
власништву у износу који је утврђен посебном
општинском одлуком.
2.4. Накнада за трошкове уређења градског
грађевинског земљишта
Члан 19.
(1) Накнада за уређење градског грађевинског
земљишта обухвата стварне трошкове припремања и
опремања грађевинског земљишта и плаћа се према
јединици мјере корисне површине (м2) грађевине за
чију се изградњу издају локациски услови.
(2) Накнаду за трошкове уређења градског
грађевинског земљишта сносе инвеститори грађевине
(физичка или правна лица). Износ накнаде се утврђује
рјешењем о локациски услови, а коначни износ
накнаде утврђује се у поступку издавања одобрења за
грађење.
(3) Висина накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта по јединици мјере корисне
површине (м2) грађевине утврђује се дијељењем

укупних стварних трошкова уређења подручја на које
се односи са укупном нето корисном грађевинском
површином објеката на том подручју, сагласно
Програму уређења градског грађевинског земљишта.
(4) Програмом уређења градског грађевинског
земљишта утврђује се за свако подручје (насеље или
дио насеља) уређења посебно: потребе припремања и
опремања, извори финансирања и рокови у којима је
одређено земљиште потребно уредити за планирану
намјену.
(5) Програм уређења градског грађевинског
земљишта доноси Скупштина општине на приједлог
надлежног одјељења за привреду, финансије и
друштвене дјелатности са роком реализације који не
може бити дужи од четири године.
(6) Ако се гради нова грађевина умјесто
грађевине која је порушена или ће бити порушена
износ накнаде за уређење градског грађевинског
земљишта умањује се за износ раније плаћене накнаде
за м2 легално изграђеног објеекат који је срушен или
ће бити срушен.
Члан 20.
(1) Накнада за уређење градског грађевинског
земљишта утврђује се на основу корисне површине
објекта у складу са важећим стандардима ЈУС
У.Ц2.100 (у даљем тексту. стандарди).
(2) Корисна површина грађевине израчунава се
према слиједећим коефицијентима:
*
затворене просторије и нише 1,00,
*
лође 0,75,
*
покривене терасе 0,50,
*
балкони, отворене терасе равни проходни
кровови и тремови 0,25.
(1) За оне грађевине чија се корисна површина не
може израчунати према коефицијентима из претходног
става овог члана (подруми, поткровља, отворена
складишта, базени, помоћне зграде и простори за
бензинске пумпе, цистерне под земљом, спортски
објекти који не служе у јавне сврхе и слично) корисна
површина грађевине ће израчунати према слиједећим
коефицијентима:
• простори у функцији бензинске пумпе .................1,00
• подруми
........................................................0,75
• поткровља до висине стропа 1,80 метара ............0,75
• отворена складишта ..........................................0,25
• наткривена складишта (с надстрешницом)............0,50
• отворени базени
..........................................0,50
• затворени базени
..........................................0,75
• цистерне под земљом (осим цистерни за бензинске
пумпе) ….................................................................0,50
• затворени спортски објекти типа куглане, стрељане
и сл. .........................................................................0,75
• отворена спортска изгралишта без трибина
• отворена спортска игралишта са трибинама (само за
трибине) .................................................................0,25
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• затворени простор испод трибина ..........................1,00
• паркинг простор у функцији пословног простора ....
..................................................................................0,20
Члан 21.
(1) Ако се, сходно члану 19. ове Одлуке не може
одредити висина накнаде за
уређење градскогv
грађевинског земљишта, утврђује се по зонама које
су саставни дио ове Одлуке, и степена опремљености
инфраструктуром.
Број бодова
1.
Улица – пут
а
асвалт
б
макадам
в
од другог материјала
г
тротоар и пјешачка стаза
2.
Елекгромрежа
3.
Водовод - јавни
4.
Водовод - приватни
5.
Улична расвјета
6.
Канализација
7.
Уређена јавна површина
8.
Телефонска линија
9.
Примарни објекти

(2) Саставни дио ове Одлуке ће бити је графички
приказ зона.
(3) Опремљеност комуналним објектима и
уређајима оцјењује се према томе да ли у улици у
којој се налази земљиште постоје комунални обејкти и
уређаји, и то: саобраћајница, електромрежа, водовод,
канализација, јавна расвјета, телефонска линија и
уређено зеленило.
(4) Снабдијевеност комуналним објектима и
уређајима и саобраћајна повезаност са вреднују се
одређеним бројем бодова, и то на слиједећи начин:

стамбени

пословни

производни

40
16
8
6
12
18
8
8
16
7
5
10

80
24
12
9
16
22
12
14
24
10
8
10

60
20
10
7
14
20
10
12
20
8
6
10

Члан 22.
(1) Износ накнаде за уређење грађевинског
земљишта из члан 20. и 21. ове Одлуке утврђује се
множењем броја бодова по основу припремања и
опремања са корисном површином грађевине утврђеној
рјешењем о локациским условима и вриједности бода
утврђеног на начин прописан одребом члана 23.ове
Одлуке.
(2) Ако инвеститор на постојећи изграђени
објекат надограђује једну или више етажа, учествује
у опремању грађевинског земљишта са 50% накнаде
обрачунате на нето површину која се надограђује.
(3) Износ накнаде за уређење грађевинског
земљишта за дворишне и друге помоћне објекге
који немају карактер стамбених, пословних или
производних објеката, плаћа се у износу од 25%
накнаде из става 1. овог члана.
Члан 23.
(1) Вриједност бода по основу кога се врши
обрачун накнаде за уређење грађевинског земљишта
из члана 22. став 1. ове Одлуке утврђује Скупштина
општине Рибник посебном одлуком, у складу са
висином просјечних укупних трошкова уређења
грађевинског земљишта из претходне године на

подручју града, а најкасније до 31.03. текуће године.
(2) Вриједност бода из претходног става
валоризује се у току године свака три мјесеца на основу
индекса цијена грађевинских радова у нискоградњи
по сумарној методологији и подацима које објављује
Завод за статистику.
Члан 24.
Учешће инвеститора у трошковима уређења за
грађење привремених објеката утврђује се посебном
одлуком Скупштине општине о условима и начину
постављања и изградње привремених објеката.
Члан 25.
(1) Коефицијент изграђености као однос
(количник) грађевинске бруто површине надземних
етажа грађевине и површине припадајуће грађевинске
парцеле износи минимално 30%.
(2) Степен искоришћености као количник (однос)
бруто површине хоризонталног габарита једне зграде
и површине припадајуће грађевинске парцеле износи
минимално 30%.
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Члан 26.
(1) Према степену опремљености грађевинска
парцела на којој се гради објект, у смислу ове Одлуке,
може бити: уређена, дјелимично уређена и неуређена
парцела.
(2) Уређена парцела је грађевинска парцела
опремљена
неопходном
инфраструктуром
за
функционисање објекта (пут, вода, струја) или се исти
налазе на удаљености до 50м од најближе границе
парцеле.
(3) Дјеломично уређена парцела је грађевинска
парцела која има обезбијеђен прикључак на бар један
од инфраструктурних прикључака из претходног става
на удаљености до 50 м од најближе границе парцеле.
(4) Неуређена парцела је грађевинска парцела
која није опремљена инфраструктуром неопходном за
функционисање објекга (пут, вода, струја), односно
могућност прикључка на најближу инфраструктурну
мрежу је на удаљености већој од 50м од најближе
границе парцеле.
Члан 27.
(1) Ако инвеститор гради на неуређеној
грађевинској парцели, дужан је да изврши уређење
на цијелој површини грађевинске парцеле, сагласно
урбанистичко-техничким
и
другим
условима
утврђеним у локациским условима. Тај инвеститор ће
бити ослобођен дијела трошкова уређења грађевинског
земљишта за радове уређења које сам изведе.
(2) Надлежно одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности ће са инвеститором који гради
на неуређеној грађевинској парцели, закључити уговор
којим ће регулисати динамику уређења конкретне
грађевинске парцеле, те обавезу сношења сразмјерног
дијела трошкова уређења који се односе на ту парцелу
(изградња пута, довод струје, водовод, канализација и
сл.) као и обавезе и санкције за неизвршење обавеза.
(3) Ако инвеститор гради на дјеломично уређеној
или уређеној грађевинској парцели, дужан је сносити
сразмјерни дио трошкова уређења које је раније
извршено (изградња пута, водовод, канализација и
сл.).
(4) У случају када инвеститор гради надјеломично
уређеној грађевинској парцели, надлежно одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности ће са
инвеститором, закључити уговор којим ће регулисати
динамику даљег уређења конкретне грађевинске
парцеле, те обавезу сношења сразмјерног дијела
трошкова уређења који се односе на ту парцелу као и
обавезе и санкције за неизвршење обавеза.
Члан 28.
(1) За
опремање
грађевинске
парцеле
недостајућом инфраструкуром по урбанистичко-

техничким условима, инвеститор може с Општином
или са комуналним предузећима закључити уговор
о финансирању и динамици уређења грађевинског
земљишта.
(2) Одобрење за грађење не може се издати ако
грађевинска парцела нема приступни пут, водоводну,
канализациону и електромрежу.
(3) Изузетно од одредбе претходног става,
грађевинска дозвола се може издати ако инвеститор
с Општином закључи уговор којим се обавезује да ће
изградити инфраструкгуру из претходног става овог
члана до прибављања одобрења за употребу објекта.
Члан 29.
(1) Ако инвеститор ради изградње примарне
инфраструктуре, у складу са чланом 28. ове Одлуке,
закључи уговор са Општином о финансирању
и димнамици уређења грађевинског земљишта,
надлежно одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности обавља административнотехничке послове везано за припремање уговора, а
уговор у име Општине закључује Начелник Општине.
(2) У случају закључивања уговора из
претходног става овог члана, тим уговором ће се
утврдити и обавеза израде пројектне документације
за уређење градског грађевинског земљишта, као и
избор инвеститора. Надзор над извођењем радова
врши надлежно одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.
(3) Након извршеног техничког прегледа и
пријема комуналног објекта, инвеститор је дужан да
изведени инфраструктурни објекат преда Општини.
2.5. Једнократна рента
Члан 30.
(1) Градско грађевинско земљиште по основу
природних погодности тог земљишта и погодности
већ изграђене комуналне инфраструктуре дјели се на
три зоне.
(2) Графички приказ зона градског грађевинског
земљишта чиниће саставни дио ове Одлуке и бити
приказан у прилогу исте.
Члан 31.
(1) Основица за израчунавање висине једнократне
ренте је просјечна коначна грђевинска цијена из
претходне године м2 корисне стамбене површине
на подручју Општине Рибник, а утврђује је одлуком
Скупштина општине сваке године најкасније до 31.03.
текуће године.
(2) Просјечна коначна грађевинска цијена из
претходног става овог члана валоризује се у току
године свака три мјесеца на основу индекса раста
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цијена грађевинских радова у високоградњи и
нискоградњи по сумарној методологији и подацима
које објављује Завод за статистику.
Члан 32.
(1) Висина једнократне ренте по м2 корисне
површине објекта који ће се градити на градском
грађевинском земљишту утврђује се у проценту од
просјечне коначне грађевинске цијене из члана 31. ове
Одлуке и по зонама износи:
•
у четвртој зони 3%,
•
у петој зони
2%, и
•
у шестој зони 1%.
(2) Коначна корисна површина грађевине која
се гради утврђује се одобрењем за градњу на основу
главног пројекта у складу са стандардима.
(3) Ако се гради нова грађевина умјесто грађевине
која је порушена или ће бити порушена, износ ренте
за нову грађевину се умањује за износ раније плаћене
ренте за м2 легално изграђеног објекта који је срушен
или ће бити срушен.
Члан 33.
(1) Рента и накнада трошкова уређења не плаћајусе
за градско грађевинско земљиште намијењено за
изградњу уређаја, инсталација и објеката комуналне
инфраструкгуре. У објекте комуналне инфрастрктуре
не спадају управне зграде комуналних предузећа.
(2) У објекте комуналне инфраструктуре спадају:
водовод и грађевине у фунцији водовода, канализација,
топловод, гасовод, јавна расвјета, саобраћајнице у
граду и насељима, депоније и претоварне станице,
гробља, јавно зеленило (паркови, дрвореди и сл.), птт,
тв и кабловске инсталације (осим уређаја мобилне
телефоније и кабловске телевизије), паркиралишта,
јавна куаптила и јавни “WC“, плаже, уређене обале,
кејови, електоринсталације, трафостанице.
IV ПЛАЋАЊЕ НАКНАДА
Члан 34.
Правна и физичка лица накнаду за продано градско
грађевинско земљиште у државном власништву
плаћају приликом закључења уговора код нотара,
односно најкасније у року од 15 (петнаест) дана од
дана закључења уговора, а у противном се уговор
сматра раскинутим без посљедица за уговорне стране.
Изузетно, од претходног става Скупштина општине
може у изузетно оправданим случајевима одобрити да
се купопродајна цијена плати у ратама.
Члан 35.
(1)

Надлежни орган за послове грађења не

може издати одобрење за грађење док инвеститор
не поднесе доказ да је плаћена накнада за трошкове
уређења и једнократна рента.
(2) Изузетно, инвестиору се може одобрити
плаћање дијела износа на име накнаде за уређење
грађевинског земљишта и једократне ренте, али му
се не може издати трајно одбрење за грађење док
не поднесе доказ да је плаћена накнада за трошкове
уређења и једнократна рента.
(3) Инвеститору који гради на неуређеном или
дјеломично уређеном грађевинском земљишту може
се изадити одобрење за грађење накнон што закључи
уговор којим ће регулисати динамика даљег уређења
конкретне грађевинске парцеле, те обавезу сношења
сразмјерног дијела трошкова уређења који се односе
на ту парцелу као и обавезе и санкције за неизвршење
обавеза.
Члан 36.
Плаћање ренте и накнаде за уређење земљишта не
може се одобрити у ратама за обављање трговинске
и угоститељске дјелатности, нити за доградњу,
надзиђивање, реконструкцију и претварање стамбеног
у пословни простор за обављање трговинске или
угоститељске дјелатности.
Члан 37.
За изградњу објеката за обављање производне
дјелатности, односно објеката за обављање занатских
дјелатности, као и објеката колективне стамбене
изградње плаћање накнада се може вршити у ратама,
и то на један од слиједећих начина:
1. ако укупна накнада (рента и накнада за уређење
земљишта) износи до 5.000 КМ, плаћа се 30% одмах
по потписивању уговора, а 70% у највише двадесет
четири (24) узастопних мјесечних рата;
2. ако укупна накнада (рента и накнада за уређење
земљишта) износи преко 5.000 КМ, плаћа се 30%
одмах по потписивању уговора, а 70% у највише
тридесет шест (36) узастопних мјесечних рата.
Члан 38.
За изградњу објеката индивидуалне стамбене
изградње плаћање накнада се може вршити у ратама
ако укупна накнада (рента и накнада за уређење
земљишта) износи преко 1.000 КМ, у коме сличају се
плаћа 30% одмах по потписивању уговора, а 70% у
највише дванаест (12) узастопних мјесечних рата.
Члан 39.
(1) Општина Рибник ради обезбјеђења плаћања
накнада на начин прописан одредбама члана 37. и 38.
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ове Одлуке може прихватити слиједеће инструменте
обезбеђења плаћања, и то:
а) за физичка лица и грађане који обављају дјелатност
личним радом средствима у својини грађана
(самосталне занатске и услужне радње, осим
угоститељства и трговине):
1. бјанко платни налози најмање два правна
лица
2. жирирана мјеница
3. административна забрана
4. уговор о јемству.
5. залога на непокретностима (хипотека)
б)за правна лица:
1. банковна гаранција
2. бјанко платни налог
3. мјеница, те
4. залога на непокретностима (хипотека).
(2) Могуће је прихватање било ког вида гаранције
појединачно као и све могуће комбинције предвиђених
видова обезбеђења. Коначану одлуку о прихвтању
гаранција доноси Начелник Општине у сагласности
са Начелником одјељења за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.
Члан 40.
Начин плаћања накнада из члана 37. и З8.ове
Одлуке у ратама регулише се посебним уговором који
у име Општине Рибник закључује Начелник Општине,
а извршење прате надлежни орган, Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
Члан 41.
Ако из било којих разлога физичко, односно
правно лице не изврши плаћање према уговору из 40.
ове Одлуке, Општина ће га позвати да у накнадном
примјереном року који не може бити дужи од 1
(један) мјесец испуни у цјелости своју обавезу, а у
противном ће раскинути уговор уз обвезу Општине
да инвеститору изврши поврат плаћених новчаних
средстава умањених за 5% од укупне суме на име
неиспуњења уговорне обавезе од стране инвеститора.
Члан 42.
Начелник Општине ће у сваком конкретном
случају донијети посебну одлуку којом ће се одобрити
закључивање уговора и плаћању накнада на рате у
складу с овом Одлуком; а којом ће утврдити:
- број мјесечних рата на које се одобрава одложено
плаћање,
- гаранције физичких и правних лица за обезбеђење
плаћања,
- инструменти за обезбеђење плаћања,
- поступак прихватања гаранције и инструмената

обезбеђења плаћања као и неопходни докази.
V ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Члан 43.
Одредбе ове Одлуке које се односе на градско
грађевинско земљиште примјењују се и на остало
грађевинско земљиште, осим ако одредбама о осталом
грађевинском земљишту у овој Одлуци није другачије
одређено.
Члан 44.
(1) Остало грађевинско земљиште обухвата
земљиште које није наведено Одлуком о одређивању
градског грађевинског земљишта и зона грађевинског
земљишта («Сл.гласник Општине Рибник», бр.6/11).
Члан 45.
Инвеститор који гради објекат на неуређеном
осталом грађевинском земљишту није дужан да плати
накнаду за трошкове уређења грађевинске парцеле,
али је дужан да изврши уређење на цијелој површини
грађевинске парцеле тако да сагласно локациским
условима и другим условима утврђеним у локациским
условима изгради инфраструктуру неопходну за
функционисање објекта.
Члан 46.
(1) Накнада за уређење осталог грађевинског
земљишта обухвата стварне трошкове припремања и
опремања грађевинског земљишта и плаћа се према
јединици мјере корисне површине (м2) грађевине за
чију се изградњу издаје локациским условима.
(2) На осталом грађевинском земљишту, осим
за подручја обухваћена регулациним планом, не
обрачунава се накнада за уређење грађевинског
земљишта.
(3) Накнаду за уређење осталог грађевинског
земљишта за које је донесен регулациони план
инвеститор плаћа ако објекат гради на уређеној или
дјеломично уређеној грађевинској парцели, а не
може се одредити висина накнаде за уређење сходно
одредби става 1. овог члана.
(4) Накнада за уређење осталог грађевинског
земљишта из претходног става овог члана износи:
• ако се објекат гради на уређеној грађевинској
парцели: 30% од износа трошкова уређења градског
грађевинског земљишта у VI зони утврђених по
основу члана 21. ове Одлуке;
• ако се објекат гради на дјеломично уређеној
грађевинској парцели: 20% од износа трошкова
уређења градског грађевинског земљишта у VI зони
утврђених по основу члана 21. ове Одлуке, с тим а
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је инвеститор дужан да изврши уређење на цијелој
парцели у складу са урбанистичко-техничким
условима утврђеним у локациске услове.
Члан 47.
Висина ренте по м2 корисне површине грађевине за
остало грађевинско земљиште утврђује се у проценту
од основице из члана 32. ове Одлуке и износи 0,3% за
индивидуалне стамбене објекге, а 0,5% за пословне и
производне објекте.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 48.
Накнада трошкова уређења грађевинског земљишта
и једнократна рента у поступцима покренутим прије
ступања на снагу ове Одлуке, а за које није донесено
рјешење о локациским условима биће обрачунате у
складу са одредбама ове Одлуке, осим ако су одредбе
раније Одлуке повољније за инвеститора.
Члан 49.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о грађевинском земљишту («Сл. гласник
Општине Рибник», бр. 13/05)).
Члан 50.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику Општине
Рибник».
Број:02-475-4/11		
Датум:07.12.2011. год.		

Подпредсједник СО
Проф. Љубан Симић

На основу члана 13.Закона о грађевинском
земљишту («Сл. гласник Републике Српске», бр.
112/06), и члана 37. Статута Општине Рибник
(«Службени гласник Општине Рибник», број 14/05),
Скупштина општине Рибник, на сједници одржаној
дана 10.10.2011. године, донијела је:

Члан 2.
Градско грађевинско земљиште из члана 1.
ове Олдуке обухвата земљиште које се налази у у
границама насељених мјеста (Доњи Врбљани, Горњи
Врбљани, Црквено, Бусије, Мацановићи, Горњи
Рибник, Доња Слатина, Горња Слатина, Средице,
Велијашница, Велије, Растока, Трескавац, Доња
Превија, Доњи Рибник, Драгорај, Горња Превија,
Доње Заблеће, Горње Заблеће, Чађавица, Ситница,
Стражице, Доње Ратково, Горње Ратково, Доње
Соколово и Горње Соколово), те уз појас од 1000м уз
магистрални пут М-5 (Бихаћ – Јајце у дужини 21 км
– дионица Чађавица – Велечево), регионални правац
Р-411 (Бања Лука – Чађавица у дужини 22 км дионица
Стричићи – Чађавица) и уз пут Ружа – Рибник – Бусије
– Лисина, а 300м за све остале локалне асфалтне
правце на подручју општине Рибник
Члан 3.
Градско грађевинско земљиште из члана 2. сврстава
се у три (3) зоне и то:
ЗОНА 4.
Обухвата обухвате Регулационих Планова Горњи
Рибник и Превија.
ЗОНА 5.
Обухвата границе насељених мјеста Доњи
Врбљани, Горњи Врбљани, Горњи Рибник, Велије,
Растока, Доња Превија, Доњи Рибник, Доње Заблеће,
Чађавица, Ситница, те појас од 1000м уз магистрални
пут М-5 (Бихаћ – Јајце у дужини 21 км – дионица
Чађавица – Велечево), регионални правац Р-411 (Бања
Лука – Чађавица у дужини 22 км дионица Стричићи –
Чађавица) и уз пут Ружа – Рибник – Бусије – Лисина.
ЗОНА 6.
Обухвата границе насељених мјеста Црквено,
Бусије, Мацановићи, Доња Слатина, Горња Слатина,
Средице, Велијашница, Трескавац, Драгорај, Горња
Превија, Горње Заблеће, Стражице, Доње Ратково,
Горње Ратково, Доње Соколово и Горње Соколово, те
појас од 300м за све остале локалне асфалтне правце
на подручју општине Рибник.
Члан 4.

ОДЛУКУ
о одређивању грађевинског земљишта
и зона грађевинског земљишта

Овом Одлуком се не мијења облик својине на
земљишту које се одређује као градско грађевинско
земљиште.

Члан 1.

Члан 5.

Овом Одлуком одређује се градско грађевинско
земљиште на подручју Општине Рибник и зоне
градског грађевинског земљишта на подручју
Општине Рибник.

Овом Одлуком се не негирају обавезе индивидуалног
претварања пољопривредног земљишта у грађевинско
земљиште дефинисано Законом о пољопривредном
земљишту (Сл. Гласник 93/06, 86/07, 14/10).
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Члан 6.

подпредсједника СО Рибник.

Одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања
у „Службеном галснику Општине Рибник“
Број:02-475-2-1/11
Датум:07.12.2011. год.

Подпредсједник СО
проф. Љубан Симић

На основу члана 23. Одлуке о грађевинском
земљишту бр. 02-475-4/11, члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 37. Статута
Општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, бр.14/05), Скупштина општине Рибник на
сједници одржаној дана 10.10.2011. године, донијела
је:
ОДЛУКУ
о утврђивању вриједности бода
за обрачун накнаде за уређење
грађевинског земљишта у 2011. години
Члан 1.
Утврђује се вриједност бода за обрaчун накнаде
за уређење грађевинског земљишта у 2011. години у
износу од 0,005 КМ/m2.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику Општине
Рибник».
Број:02-475-3-1/11
Датум:07.12.2011. Год

Подпредсједник СО
проф. Љубан Симић

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС” бр. 101/04; 42/05 и 118/05),
члана 37. и 67. Статута општине Рибник («Службени
гласник општине Рибник» бр.14/05), и члана 21.
Пословника скупштине општине Рибник (“Службени
гласник општине Рибник” бр. 16/05), Скупштина
општине Рибник је, на 33. редовној сједници одржаној
25.10.2011. године, донијела:
ОДЛУКУ
о именовању подпредсједника СО Рибник
Члан 1.
Скупштина општине Рибник доноси
одлуку
на 33.редовној сједници дана 25.10.2011.године
о именовању господина Љубана Симића за

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службеном Гласнику општине Рибник.
О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Рибник је на 33. редовној
сједници СО Рибник одржаној 25.10.2011. год. донијела
Одлуку о именовању подпредсједника СО Рибник, јер
Скупштина општине није имала подпредсједника СО
почев од 30.05.2011. год. када је прихваћена оставка
подпредсједнка Миланка Малешевића.
Број:02-022-25/11
Датум:24.11.2011.год.

Подпредсједник СО
проф. Љубан Симић

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС” бр. 101/04;42/05 и 118/05),
члана 37. и 67. Статута општине Рибник (“Службени
гласник општине Рибник“ бр.14/05), члана 159.
Пословника скупштине општине Рибник (“Службени
гласник општине Рибник” бр. 16/05) Скупштина
општине Рибник је на 33. редовној сједници одржаној
25.10.2011. године донијела :
ОДЛУКУ
о смјени предсједника СО Рибник
Члан 1.
Небојша Караћ смјењује
предсједника СО Рибник.

се

са

дужности

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службеном Гласнику општине Рибник.
О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Рибник је на 33. редовној
сједници
СО Рибник одржаној 25.10.2011. год.
донијела Одлуку о смјени предсједника СО Рибник
из следећих разлога:
1. Блокирање рада Скупштине:
а) неодржавање свечане сједнице Скупштине
б) непоштивање , неспровођење рада усвојеног
скупштинског Програма
2.Несарадња са Начелником и општинском
администартивном службом
3.Непоштовање одборника СО Рибник и не сарадња
са истима.
4.Избјегавање заказивања наставка прекинуте
сједнице.
5.Напади и физички обрачуни са појединим
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одборницима Скупштине општине
Рибник
6.Злоупотреба положаја, злоупотреба печата
Број:02-02-11-2/11
Датум:24.11.2011.год.

Подпредсједник СО
Проф. Љубан Симић

На основу члана 29. и 30. Закона о уређењу
простора и грађењу(“Службени гласник РС” бр.
55/10) члана 37.став 1. алинеја 6. Статута општине
Рибник («Службени гласник општине Рибник»
бр.14/05), Скупштина општине Рибник је, на 33.
редовној сједници одржаној 25.10.2011. године, у
вези Мишљења Министарства управе и локалне
самоуправе бр. 10.3-014-265/11 од 03.10.2011. год.
донијела :
ОДЛУКУ
о приступању изради
Регулационог плана за дио насеља Горњи Рибник
Члан 1.
Доноси се
Одлука о приступању изради
Регулационог плана за дио насеља Горњи Рибник, у
облику у којем је усвојена на 31. редовној сједници СО
Рибник од 06.09.2011. год.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службеном Гласнику општине Рибник.
О б р а з л о ж е њ е:
На приједлог стручних служби о потреби израде
регулационог плана Скупштина општине је донијела
Одлуку о приступању изради регулационог плана за
насеље Рибник у облику у којем је усвојена на 31.
редовној сједници 06.09.2011. год., јер је у поступку
администартивног надзора Министарство управе и
локалне самоуправе Мишљењем бр. 10.3-014-265/11
од 03.10.2011. год. утврдило да Одлука о приступању
изради регулационог плана за дио насеља Горњи
Рибник бр. 02-36-19/11 од 06.09.2011. год. није валидна
само у формално правном смислу.
Број:02-36-19-3/11
Датум:24.11.2011.год.

Подпредсједник СО
проф. Љубан Симић

На основу члана 30. и члана 87.став 2. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр. 101/04;42/05 и 118/05), члана 37. и 67. Статута
општине Рибник («Службени гласник општине
Рибник» бр.14/05) Скупштина општине Рибник је на

33. редовној сједници одржаној 25.10.2011. године,
након разматрања Мишљења Министарства управе и
локалне самоуправе бр. 10.3-014-265/11 од 03.10.2011.
год. донијела :
ОДЛУКУ
о поништењу Одлуке о именовању
подпредсједника СО Рибник
Члан 1.
Поништава се Одлука о именовању подпредсједника
СО Рибник бр. 02-02-10/11 од 06.09.2011. год.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службеном Гласнику општине Рибник.
О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Рибник је на наставку 31.
редовне сједнице СО Рибник одржане 06.09.2011.
год. донијела Одлуку о именовању подпредсједника
СО Рибник бр. 02-02-10/11
У поступку административног надзора Министарство управе и локалне самоуправе, је 03.10.2011.
год. након испитивања наведене одлуке, донијело
Мишљење бр.10.3-014-265/11 којим је препоручено
да СО Рибник треба да поступи у складу са чланом
87. став 2. Закона о локалној самоуправи којим је
прописано:
”Орган јединице локалне самоуправе мјења, укида
или поништава оспорени акт у року од 45 дана од дана
пријема обавјештења из става 1. овог члана”
Број:02-022-26/11
Датум:24.11.2011.год.

Подпредсједник СО
проф. Љубан Симић

На основу члана 30. и члана 87.став 2. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр. 101/04;42/05 и 118/05), члана 37. и 67. Статута
општине Рибник («Службени гласник општине
Рибник» бр.14/05), Скупштина општине Рибник је на
33. редовној сједници одржаној 25.10.2011. године,
након разматрања Мишљења Министарства управе и
локалне самоуправе бр. 10.3-014-265/11 од 03.10.2011.
год. донијела :
ОДЛУКУ
о поништењу Одлуке о приступању изради
Регулационог плана за дио насеља Горњи Рибник
Члан 1.
Поништава се Одлука о приступању изради
Регулационог плана за дио насеља Горњи Рибник бр.
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02-36-19/11 од 06.09.2011. год.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службеном Гласнику општине Рибник.
О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Рибник је на наставку 31.
редовне сједнице СО Рибник одржане 06.09.2011. год.
донијела Одлуку о приступању изради Регулационог
плана за дио насеља Горњи Рибник бр. 02-36-19/11.
У поступку административног надзора Министарство управе и локалне самоуправе је 03.10.2011.
год. након испитивања наведене одлуке, донијело
Мишљење бр.10.3-014-265/11 којим је препоручено
да СО Рибник треба да поступи у складу са чланом
87. став 2. Закона о локалној самоуправи којим је
прописано:
”Орган јединице локалне самоуправе мјења, укида
или поништава оспорени акт у року од 45 дана од дана
пријема обавјештења из става 1. овог члана”
Број:02-36-19-2/11
Датум:24.11.2011.год.

Подпредсједник СО
проф. Љубан Симић

На основу члана 30. и члана 87.став 2. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”
бр. 101/04;42/05 и 118/05), члана 37. и 67. Статута
општине Рибник («Службени гласник општине
Рибник» бр.14/05), Скупштина општине Рибник је, на
33. редовној сједници одржаној 25.10.2011. године,
након разматрања Мишљења Министарства управе и
локалне самоуправе бр. 10.3-014-265/11 од 03.10.2011.
год. донијела :
ОДЛУКУ
о поништењу Одлуке о смјени
предсједника СО Рибник

старство управе и локалне самоуправе је 03.10.2011.
год. након испитивања наведене одлуке, донијело
Мишљење бр.10.3-014-265/11 којим је препоручено
да СО Рибник треба да поступи у складу са чланом
87. став 2. Закона о локалној самоуправи којим је
прописано:
”Орган јединице локалне самоуправе мјења, укида
или поништава оспорени акт у року од 45 дана од дана
пријема обавјештења из става 1. овог члана”
Број:02-02-11-1/11
Датум:24.11.2011.год.

Подпредсједник СО
проф. Љубан Симић

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“, бр.16/05)
Скупштина општине Рибник је на 32. редовној
сједници одржаној 10.10.2011.год. донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник се упознала са
Информацијом о утрошку средстава буџетске резерве
за протекли период (01.01.-31.12. 2010. год. 01.01.31.03.2011.год. и 01.01.-30.06.2011. год.) и сугерише да
се средства буџетске резерве потроше до краја године.
2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у “Службеном
гласнику општине
Рибник.”
Број:02-400-17/11
Датум:07.12.2011.год.

Подпредсједник СО
проф. Љубан Симић

Поништава се Одлука о смјени предсједника СО
Рибник бр.02-022-11/11 од год. од 06.09.2011. год.

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“, бр.16/05)
Скупштина општине Рибник је на 32. редовној
сједници одржаној 10.10.2011.год. након разматрања
Извјештаја о извршењу буџета општине Рибник за
2010. год. донијела следећи:

Члан 2.

ЗАКЉУЧАК

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

1.Скупштина општине Рибник усваја Извјештај о
извршењу буџета општине Рибник за 2010. год. и
сугерише Начелнику општине да води финансијску
конструкцију утрошка средстава и прилива, тако да
покрије кумулирани дефицит исказан у завршном
рачуну за 2010. год.

Члан 1.

О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Рибник је на наставку 31.
редовне сједнице СО Рибник одржане 06.09.2011. год.
донијела Одлуку о смјени предсједника СО Рибник
бр. 02-02-11/11.
У поступку административног надзора Мини-

2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у “Службеном
гласнику општине

Страна 16, Број 6-2011

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РИБНИК

Рибник.”
Број:02-400-16/11
Датум:07.12.2011.год.

Подпредсједник СО
проф. Љубан Симић

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“, бр.16/05)
Скупштина општине Рибник је на 32. редовној
сједници одржаној 10.10.2011.год. након разматрања
Извјештаја о извршењу буџета општине Рибник за
период 01.01.до 31.03.2011. год. донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник усваја Извјештај о
извршењу буџета општине Рибник за период 01.01.до
31.03.2011. год.
2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у “Службеном
гласнику општине
Рибник.”
Број:02-400-14-3/11
Датум:07.12.2011.год.

Подпредсједник СО
проф. Љубан Симић

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“, бр.16/05)
Скупштина општине Рибник је на 32. редовној
сједници одржаној 10.10.2011.год. након разматрања
идејних рјешења обнове спомен обиљежја страдалим
борцима НОБ-а МЗ Превија донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник прихвата другу
варијанту ревитализације спомен обиљежја страдалим
борцима НОБ-а Мјесне заједнице Превија у оквиру
дозначених финансијских средстава уз консулатције
са СУБНОР-ом.

(„Службени гласник општине Рибник“, бр.16/05)
Скупштина општине Рибник је на 32. редовној
сједници одржаној 10.10.2011. године, након
разматрања Приједлога одлуке о утрошку средстава
за изградњу и одржавање вјерских објеката донијела
следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник препоручује да
се у наредном периоду планира грант за помоћ
црквеним општинама и манастирима на подручју
општине Рибник, а да се изградња вјерских објеката
финансира из капиталних улагања.
2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и биће објављен у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
Број:02-08-2/11
Датум:07.12.2011.год.

Подпредсједник СО
проф. Љубан Симић

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“, бр.16/05)
Скупштина општине Рибник је на 33. редовној
сједници одржаној 25.10.2011.год. донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник се упознала
са мишљењем Министарства управе и локалне
самоуправе Републике Српске и настојаће да у задатом
законском року од четрдесетпет (45) дана отклони све
недостатке и мањкавости наведене у мишљењу и о
томе обавијести надлежно министарство.
Одборници су мишљења да су одлуке мањкаве и
имају недостатке првенствено због пропуста Стручне
службе Скупштине општине, а не радом одборника.
2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и биће објављен у “Службеном гласнику општине
Рибник.”

2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у “Службеном
гласнику општине
Рибник.”

Број:02-014-17-3/11
Датум:24.11.2011. год.

Број:02-56-25/11		
Датум:07.12.2011.год.

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“, бр.16/05)
Скупштина општине Рибник је на 33. редовној
сједници одржаној 25.10.2011.год. донијела следећи:

Подпредсједник СО
Проф. Љубан Симић

На основу члана 37. и 67. Статута општине Рибник
(«Службени гласник општине Рибник» бр.14/05) и
члана 110. Пословника Скупштине општине Рибник

Подпредсједник СО
проф. Љубан Симић

децембар 2011.
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ЗАКЉУЧАК
1.Одлуке Скупштине општине Рибник донешене
на наставку 31.редовне сједнице Скупштине општине
су у складу са важећим Статутом и Пословником
Скупштине општине Рибник и Скупштина општине
сматра да су оне валидне и остају на снази док се не
донесу нове одлуке.
2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и биће објављен у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
Број:02-022-27/11
Датум:24.11.2011.год.

Подпредсједник СО
проф. Љубан Симић

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 32. редовној
сједници одржаној дана 10.10.2011. год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор
директора и чланова Управног одбора
“Туристичке организације општине Рибник”
1.У комисију за избор директора и чланова
Управног одбора “Туристичке организације општине
Рибник” именују се:
1) Јелић Миомира, предсједник
2) Галић Радмила, члан
3) Врачар Споменка, члан
4) Пролић Душан, члан
5) Јанковић Милорад, члан
2.Задатак Комисије за избор је да у складу са Законом
о министарским, владиним и другим именовањиама
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 директора и чланова Управног одбора
“Туристичке организације општине Рибник”
3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Рибник.
Број: 02-325-6/11
Датум,07.12.2011. год.

Подпредсједник СО
проф. Љубан Симић

На основу члана 121. став 1. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС” бр.101/04;
42/05 и 118/05) и члана 37. став 1. алинеја 20.Статута
општине Рибник (“Службени гласник општине
Рибник бр. 14/05), Скупштина општине Рибник на 32.
редовној сједници одржаној дана 10.10.2011. год. је
донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење поступка за
пријем службеника у
Администартивну службу општине Рибник
I
У Комисију за спровођење поступка за пријем
службеника у Администартивну службу општине
Рибник именују се:
1) Јелић Миомира,предсједник
2) Галић Радмила, члан
3) Туторић Ранко, члан
4) Пролић Душан, члан
5) Јанковић Милорад, члан
II
Задатак Комисије је да, у складу са Законом о
локалној самоуправи, спроведе поступак за пријем
службеника у Администартивну службу општине
Рибник.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Рибник.”
Број: 02-120-50/11.
Датум,07.12.2011. год.

Подпредсједник СО
проф. Љубан Симић

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени Гласник Републике Српскe,, бр.101/04,
42/05 и 118/05 ), члана 55. Статута општине Рибник
(,,Сл.гласник општине Рибник,, бр. 14/05), Програма
културно спортских дешавања у септембру 2011. год.,
Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава на име услуга
позоришне представе за грађанство поводом дана
Општине са буџетске позиције 412 991 - Средства
за обиљежавање значајних датума у износу од 350,00
КМ.
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Члан 2.

објављена у „Службеном гласнику општине Рибник.“

Средства у износу од 350.00 КМ исплатити по
рачуну испостављеном од стране ,,ДИС позориште
младих ,, Бања Лука
За реализацију ове одлуке задужујем Одјељење за
буџет финансије и друштвене дјелатности, Одсјек за
финансије.
Задужујем стручног сарадника за друштвене
дјелатности да у склопу Програма културних
дешавања у септембру 2011. године организује
одржавање представе, те сачини извјештај.

Број: 01-014-25-11/11.		
Начелник општине
Дана: 30.09.2011. године Неђо Стојаковић, дипл.ек.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а бит ће
објављена у „Службеном гласнику општине Рибник. „
Број : 01-633-8 /11.
Дана:12. 09.2011.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),
члана 42. Закона о буџетском систему (Службени
гласник РС, број 54/08), Правилника о утрошку
средстава буџетске резерве (Службени гласник
општине Рибник, број 6/10), Начелник општине
доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава буџетске резерве
у износу 1.053,00 КМ на име обезбјеђења дозволе,
стручне пратње и превоза војне опреме која је
додијељена општини на основу Одлуке Влада РС из
контигента војне опреме на релацији Бања Лука –
Рибник.
Средства за ове најмене нису планирана буџетом
општине за 2011.годину, а расходе по овом основу
књижити на 412700-Расходи за стручне услуге.
Одобрена новчана дозначити на жиро рачун
добављача „ГРАПКИЋ ПРЕВОЗ“ доо. Грачаница.
Члан 2.
За извршење ове Одлуке задужује се Одсјек за
финансије и рачуноводство.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће

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)
и Правилника о утрошку средстава за повратнике и
расељена лица, број 01-02-9/11, Начелник општине
доноси:
ОДЛУКУ
О утрошку средстава
за повратнике и расељена лица
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава за повратнике и
расељена лица са буџетске позиције 415235-Расходи
за избјегла и расељена лица у износу 3.040,60 КМ.
Члан 2
Средства из члана 1. ове Одлуке утрошити на
име набавке и дистрибуције питке воде угроженом
становништву у МЗ Ситница а по налогу и списку за
испоруку воде.
Одобрена новчана дозначити на жиро рачун
добављача КП „ПАРК“А.Д. Мркоњић Град.
Члан 3.
За праћење процеса дистрибуције воде угроженим
грађанима задужује се стручни сарадник за послове
МЗ Ситница Новак Стојић, који је дужан по окончању
активности поднијети извјештај Начелнику општине.
Члан 4.
За извршење ове Одлуке задужује се Одсјек за
финансије и рачуноводство.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Број: 01-339-11-2/11		
Дана: 29.09.2011. године

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
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(„Службени Гласник општине Рибник“, број 14/05)
и Правилника о утрошку средстава за повратнике и
расељена лица, број 01-02-9/11, Начелник општине
доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
за повратнике и расељена лица
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава за повратнике и
расељена лица са буџетске позиције 615235-Расходи
за избјегла и расељена лица у износу 2.576,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке утрошити на
име набавке и дистрибуције питке воде угроженом
становништву у МЗ Ситница а по налогу и списку за
испоруку воде.
Одобрена новчана дозначити на жиро рачун
добављача КП „ПАРК“А.Д. Мркоњић Град.
Члан 3.
За праћење процеса дистрибуције воде угроженим
грађанима задужује се стручни сарадник за послове
МЗ Ситница Новак Стојић, који је дужан по окончању
активности поднијети извјештај Начелнику општине.
Члан 4.
За извршење ове Одлуке задужује се Одсјек за
финансије и рачуноводство.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Број: 01-07-11/11
Дана: 08.09.2011. 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) и члана 55. Статута општине Рибник
(„Службени Гласник општине Рибник“, број 14/05),
Правилника о начину утрошка средстава планираних
буџетом општине Рибник за развој спорта и културе
број 01.02.-1-3/08, Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
О утрошку средстава за развој спорта и културе
планираних буџетом

Члан 1.
Одобравам утрошак средстава за развој спорта
и културе са позиције 415213- Текући грантови
организацијама и удружењима у износу 93,00 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке утрошити на
име плаћања трошкова превоза, који је организовао
секретар ООЦК Рибник за превоз омладине на
релацији Рибник-Ситница-Мркоњић Град и назад како
би се спремали и учествовали на редовном такмичењу
које организује Црвени крст Републике Српске.
Износ из става 1. ове Одлуке дозначити на текући
рачун секретара ООЦК Рибник а по фискалном рачуну
број 207337 од 29.09.2011.године.
Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужује се Одсјек за
финансије и рачуноводство.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Број: 01- 66-7/11
Дана: 10.10.2011. године

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),
Правилника о расподјели средстава за стимулацију
пољопривредне производње општине Рибник, број 0133-6/11 од 20.06.2011.године, проводећи стратегију
руралног развоја, Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава за унапређење пчеларства
Члан 1.
Овом Одлуком распоређује се преостали износ
од 1.200,00 КМ Пчеларском друштву „Рибник“ а
према Плану утрошка средстава за пољопривредну
производњу из буџета општине за 2011.годину.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке пчеларско
друштво ће користити за стимулацију производње
пчелињих производа.
Одобрена новчана дозначити на жиро рачун

Страна 20, Број 6-2011

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РИБНИК

пчеларског друштва „Рибник“.
Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужује се Одсјек за
финансије и рачуноводство.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Број: 01-532-369-1/11.		
Дана: 04.10.2011. године

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. Гласник Републике Српскe,, бр.101/04, 42/05
и 118/05 ), члана 55. Статута општине Рибник (,,Сл.
гласник општине Рибник,, бр. 14/05), члана 42.
Закона о буџетском систему (,,Сл. Гласник Републике
Српске,, бр. 54/08), Правилника о утрошку средстава
буџетске резерве (,,Сл. Гласник општине Рибник,, бр.
6/10). Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам 1.550,00 КМ Дому Здравља у Рибнику
на име уплате рате кредита за набављено моторно
возило за превоз болесника.
Средства испла на рачун Дома Здравља у Рибнику
а на име капиталних грантова за предузећа чији је
осниовач Општина.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек за
финансије.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и бит
ће објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Број : 01-50-6-1/11.
Дана:02.09.2011.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. Гласник Републике Српскe,, бр.101/04, 42/05
и 118/05 ), члана 55. Статута општине Рибник (,,Сл.
гласник општине Рибник,, бр. 14/05), Програма
културно спортских дешавања у септембру 2011. год.,
Начелник Општине доноси:

ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава на име куповине
16 штафли Ј/С димензија 8X5X4 м а ради наткривања
трибине за потребе оджавања културно забавног
програма за грађанство а поводом дана Општине са
буџетске позиције 412 991 - Средства за обиљежавање
значајних датума у износу од 81,90 КМ .
Члан 2.
Средства у износу од 81,90 КМ исплатити по
рачуну у прилогу а у корист добављача ,,Д.о.о. ,,Мики
-компани,, Рибник.
За реализацију ове одлуке задужујем Одјељење за
буџет финансије и друштвене дјелатности, Одсјек за
финансије.
Задужујем стручног сарадника за друштвене
дјелатности да у склопу Програма културних
дешавања у септембру 2011. године организује
одржавање представе, те сачини извјештај.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а бит
ће објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Број : 01-633-11/11.
Дана: 22. 09.2011.год.

Начелник општине
Неђо Стјаковић,дипл.ек

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. Гласник Републике Српске, бр: 101/04, 42/05,
118/05) и члана 54. Статута општине Рибник (,,Сл.
Гласник општине Рибник” бр: 14/05 ) у циљу
реализације програма капиталних улагања у 2011.
години бр. 02-404-15-1/10 од 21.06.2010.године а
рјешавајући по захтјеву групе грађана из Бунарева
начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам средства у износу од 10.000,00 Км на
име радова на рјешавању водоснабдјевања на сеоском
водоводу Ваганац, Горње Соколово, мјесна заједница
ситница а по предрачуну који је достављен у прилогу
захтјева.
Члан 2.
Средства исплатити из буџета са позиције
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издаци за изградњу и прибављање објеката буџетска
позиција 511000 на текући рачун представника групе
грађана Митровић Жељко бр текућег рачуна 555007
8122369365 – Нова банка.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужујем одсјек за
финанисије и рачуноводство. Задужујем стручног
сарадника за урбанизам и станбено-комуналне послове
да прати реализацију пројекта и поднесе извјештај о
утрошку средстава.
Образложење:
Планом капиталних улагања за 2011. годину
предвиђено је улагање у сеоски водовод Ваганац
у Бунаревима, Горње Соколово, Мјесна заједница
Ситница износ од 10.000,00 КМ.
Стручне службе су увиђај потреба извршиле на
лицу мјеста, сачиниле предмјера потребних радова на
санацији сеоског водовода.
Из приложеног је видљиво да становништво
учествује са већим износом средстава те је одлучено да
исти реализују набавку дијела потребног материјала
а да правдање средстава прате стручне службе
Општине уз презентацију финанисјеке документације
о утрошеним средствима.
У циљу стварања услова за превођење сеоских
водовода у власништво Општине одлучено је да
Општина учествује са дијелом средстава и да се
књиже као власништво Општине.
Након завршетка пројекта становници су дужни
да оправдају утрошена средства а најкасније до
31.12.2011. године.
Број : 01.370-32-1 /11.		
Дана:09.09.2011.год.

Начелник општине
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), Програма
културно спортских дешавања у септембру 2011. год.,
Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава за организовање и
извођење представе за ученике првих и других разреда
Основних школа у Превији и Рибнику а поводом дана
Општине са буџетске позиције 412 991 - Средства за
обиљежавање значајних датума у износу од 300,00
КМ.

Члан 2.
Средства у износу од 300,00 КМ исплатити по
рачуну у прилогу а у корист добављача ,,Градског
позоришта,, Мркоњић Град
За реализацију ове одлуке задужујем Одјељење за
буџет финансије и друштвене дјелатности, Одсјек за
финансије.
Задужујем стручног сарадника за друштвене
дјелатности да у склопу Програма културних
дешавања у септембру 2011. године организује превоз
ученика из Ситнице у Превију те организује услове за
одржавање представа и сачини писмени извјештај.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а бит
ће објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
		
Број : 01-61-9/11.		
Начелник општине
Дана: 22.09.2011.год.
Неђо Стојаковић, дипл.ек
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. Гласник Републике Српске,,
бр:101/04,
42/05,118/05) и члана 54. Статута општине Рибник
(,,Сл. Гласник општине Рибник бр: 14/05 ) у циљу
реализације реализације буџетских расхода за 2011.
год. а рјешавајући по захтјеву комуналног предузећа
,,Рибник,, начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам средства у износу од 10.000,00 КМ на
име покрића трошкова насталих приликом преузимања
и оправке опреме додјељене од стране Републичке
дирекције за промет наоружања и војне опреме
Општини Рибник а за потребе опремања Комуналног
предузећа.
Члан 2.
Средства исплатити из буџета са позиције издаци
за инабавку постројења и опреме буџетска позиција
511375 Издаци за набавку опшреме за ЈКП , на жиро
рачун КП ,,Рибник,, из Рибника.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужујем одсјек за
финанисије и рачуноводство.
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Члан 4.
Задужујем Директора ЈКП ,,Рибник,, да поднесе
извјештај о утрошку средстава а по окончању пројекта.
Број : 01.532-352-1 /11.
Дана:22.09.2011.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. Гласник Републике Српске,,
бр:101/04,
42/05,118/05) и члана 54. Статута општине Рибник
(,,Сл. Гласник општине Рибник бр: 14/05 ) у циљу
реализације буџета Општине за 2011. години а
рјешавајући по захтјеву удружења пензионера
општине Рибник Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам средства у износу од 10.000,00 КМ на
име помоћи пензионерима општине Рибник а у складу
са планом буџета за 2011.
Члан 2.
Средства исплатити из буџета са позиције 415219Текући грантови организацијама и удружењимасредства за помоћ пензионерима
жиро рачун
општинског удружења пензионера.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужујем одсјек за
финанисије и рачуноводство.
Образложење:
Извршавајући буџет Општине за 2011. годину
а рјешавајући по захтјеву Општинског удружења
пензионера из Рибника, Начелник Општине је одобрио
утрошак средстава као у диспозитиву ове Одлуке.
Општинско удружење пензионера се обавезало да
ће дозначити требована средства најсиромашнијим
пензионерима и о томе доставити извјештај у писаној
форми.
Број : 01.532-338-1/11.
Дана:12.09.2011.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. Гласник Републике Српскe,, бр.101/04, 42/05
и 118/05 ), члана 55. Статута општине Рибник (,,Сл.
гласник општине Рибник, бр. 14/05), Програма
културно спортских дешавања у септембру 2011. год.,

Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава на име набавке
поклон пакетића за ђаке прваке у школској 2011/2012
години са буџетске позиоције 412 944 средства за
поклоне награде и јубилеје (значајни датуми).
Члан 2.
Средства у износу од 524.75 КМ исплатити по
рачуну испостављеном од стране ,,Нова школа,, Д.о.о.
За реализацију ове одлуке задужујем Одјељење за
буџет финансије и друштвене дјелатности, Одсјек за
финансије.
Задужујем стручног сарадника за друштвене
дјелатности да у склопу Програма културних
дешавања у септембру 2011. године организује
свечаности поводом пријема првака и подјеле поклон
пакетића.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а бит
ће објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Број : 01-610-4-1/11.
Дана: 02.09.2011.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, диплек.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. Гласник Републике Српскe,, бр.101/04, 42/05
и 118/05 ), члана 55. Статута општине Рибник (,,Сл.
гласник општине Рибник,, бр. 14/05), Програма
културно спортских дешавања у септембру 2011. год.,
Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава на име набавке
плаката, и осталог промоматеријала поводом дана
Општине са буџетске позиције 412 991 - Средства
за обиљежавање значајних датума у износу од 549,90
КМ.
Члан 2.
Средства у износу од 549.90 КМ исплатити по
рачуну испостављеном од стране ,,Графобалкан,,
штампарија

децембар 2011.

Број 6-2011 Страна 23

За реализацију ове одлуке задужујем Одјељење за
буџет финансије и друштвене дјелатности, Одсјек за
финансије.
Задужујем стручног сарадника за друштвене
дјелатности да у склопу Програма културних дешавања
у септембру 2011. године организује плакетирање, те
уручење штампаног материјала и плаката.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а бит
ће објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Број : 01-633-7/11.
Дана: 07.09.2011.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. Гласник Републике Српскe,, бр.101/04, 42/05
и 118/05), члана 55. Статута општине Рибник (,,Сл.
гласник општине Рибник, бр. 14/05), Мишљења
стручног сарадника за развој пољопривреде, Начелник
Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава

За реализацију ове одлуке задужујем Одјељење за
буџет финансије и друштвене дјелатности, Одсјек за
финансије.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а бит
ће објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Број : 01-532-242-1 /11.		
Дана: 07. 09.2011.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. Гласник Републике Српскe,, бр.101/04, 42/05
и 118/05 ), члана 55. Статута општине Рибник (,,Сл.
гласник општине Рибник,, бр. 14/05), Програма
културно спортских дешавања у септембру 2011. год.,
Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.

Члан 1.
Одобравам утрошак средстава на име заштите
животне средине буџетска позиција 415 235 – Расходи
за избјегла и расељена лица и то за реализацију
програма регулације вишка воде са извора Леденац
на Ситници у износу од 107,43 КМ на име набавке
материјала.
Члан 2.
Реализацију пројекта регулације корита вода на
Ситници извора Леденац ће провести Савјет Мјесне
заједнице Ситница гдје ће властито учешће бити
учешће у раду.
Члан 3.
Задужује се Стручни сарадник за развој
пољопривреде као члан тима за проведбу ПЕП пројекта
да изврши провјеру цијена набављеног грађевинског
материјала и услуга .
Члан 4.
Средства исплатити на рачуне
захтјеву.

Члан 5.

приложене у

Одобравам утрошак средстава за организовање
превоза грађана из удаљених мјеста општине а за
потребе оджавања културно забавног програма за
грађанство а поводом дана Општине са буџетске
позиције 412 991 - Средства за обиљежавање значајних
датума у износу од 600,00 КМ са ПДВ.
Члан 2.
Средства у износу од 600,00 КМ исплатити по
рачуну у прилогу а у корист добављача АТП ,,Чича,,
Рибник.
За реализацију ове одлуке задужујем Одјељење за
буџет финансије и друштвене дјелатности, Одсјек за
финансије.
Задужујем стручног сарадника за друштвене
дјелатности да у склопу Програма културних
дешавања у септембру 2011. године организује превоз
становника за одржавање представе, те сачини
извјештај.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а бит
ће објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Број : 01-345-85/11.		
Дана: 22.09.2011.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. Гласник Републике Српскe,, бр.101/04, 42/05
и 118/05), члана 55. Статута општине Рибник (,,Сл.
гласник општине Рибник, бр. 14/05), Правилника о
расподјели средстава за избјегла и расељена лица,
захтјева групе грађана из Доњег Рибника, Начелник
Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава на име набавке
жељеза и цемента за заштиту цјевовода преко ријеке
Сане којим се снабдјева локално становништво водом
у износу од 430,00 KM са буџетске позиције 415 235 –
Средаства за избјегла и расељена лица а према рачуну
у прилогу.
Члан 2.
Средства исплатити по рачуну у прилогу на рачун
НМС промета.
За реализацију ове одлуке задужујем Одјељење за
буџет финансије и друштвене дјелатности, Одсјек за
финансије.
Задужујем стручног сарадника за станбено
комуналну област да контролише утрошак материјала
и сачини писани извјештај.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а бит
ће објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Број : 01-532-266-2/11.		
Дана: 13.09.2011.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек

Члан 2.
Стручни сарадник за набаву ће инвентарисати
дату те направити листу задужења опреме а Одсјек
за финансије ће исту укњижити у имовину Општине.
Број : 01-122-2-2/11.
Дана:18.10.2011.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),
члана 42. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, број 54/08), Правилника о утрошку
средстава буџетске резерве (Службени гласник
општине Рибник, број 6/10), Начелник општине
доноси:
ОДЛУКУ
О утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава буџетске резерве
у износу 643 КМ на име затезне камате по пресуди
Окружног суда у Бањој Луци број: 75 0 P 007432 11 Gz.
Расходе по овом основу књижити на позицију
412959- Остали расходи по судским рјешењима.
Одобрена новчана дозначити на жиро рачун
тужитељице Гаврановић Милке из Горњег Рибника.
Члан 2.
За извршење ове Одлуке задужује се Одсјек за
финансије и рачуноводство.
Члан 3.

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), Уговора о
преносу власништва над информатичком опремом,
Начелник Општине доноси:

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

ОДЛУКУ
о прихватању информатичке опреме

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),
члана 42. Закона о буџетском систему (“Службени
гласник РС“ број 54/08), Правилника о утрошку
средстава буџетске резерве („Службени гласник
општине Рибник“, број 6/10), Начелник општине
доноси:

Члан 1.
Прихвата се информатичка опрема према Уговору
о преносу права власништва над информатичком
опремом закључен са Министартсвом за просторно
уређење, грађевинарство и екологију бр. 01-122-2/4 од
29.06.2011. год.

Број: 01- 017-5-2 /11
Дана: 31.10.2011. год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек
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ОДЛУКУ
О утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава буџетске резерве у
износу 804,55 КМ на име накнаде штете по пресуди
Окружног суда у Бањој Луци број: 75 0 P 007432 11 Gz.
Расходе по овом основу књижити на позицију
412959- Остали расходи по судским рјешењима.
Одобрена новчана дозначити на жиро рачун
тужитељице Гаврановић Милке из Горњег Рибника.
Члан 2.
За извршење ове Одлуке задужује се Одсјек за
финансије и рачуноводство.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Број: 01- 017-5 /11
Дана: 17.10.2011. год.

Начелник општине
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), члана 42.
Закона о буџетском систему (,,Сл. Гласник Републике
Српске,, бр. 54/08), Правилника о утрошку средстава
буџетске резерве (,,Сл. Гласник општине Рибник, бр.
6/10). Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам 1.000,00 КМ
на име помоћи у
пркупљању хуманитерне помоћи за Србе на Косову и
Метохији, са буџетске позиције буџетска резерва.
Члан 2.
Средства исплатити на рачун Фудбалског клуба
,,Врбас,, Бања Лука као организатору акције број
5620990001071374 код НЛБ развојне банке а на
име социјалног збрињавања социјално угроженог
становништва.
За извршење ове одлуке задужујем Одсјек за
финансије и рачуноводство.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и бит
ће објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Број : 01-532-398-1/11.		
Дана:26.10.2011.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. Гласник Републике Српскe,, бр.101/04, 42/05
и 118/05 ), члана 55. Статута општине Рибник (,,Сл.
гласник општине Рибник,, бр. 14/05), Програма
културно спортских дешавања у септембру 2011. год.,
Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава на име набавке
поклон пакетића за ђаке прваке у школској 2011/2012
години (допуна купљених поклон пакетица) са
буџетске позиоције 412 944 средства за поклоне
награде и јубилеје (значајни датуми).
Члан 2.
Средства у износу од 592,50 КМ исплатити по
рачуну испостављеном од стране СТР ,,Гавро ,,
Рибник.
За реализацију ове одлуке задужујем Одјељење за
буџет финансије и друштвене дјелатности, Одсјек за
финансије.
Задужујем стручног сарадника за друштвене
дјелатности да у склопу Програма културних
дешавања у септембру 2011. године организује
свечаности поводом пријема првака и подјеле поклон
пакетића.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а бит
ће објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Број : 01-610-4-3/11.
Дана:02. 09.2011.год.

Начелник општине
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), члана 42.
Закона о буџетском систему (,,Сл. Гласник Републике
Српске,, бр. 54/08), Правилника о утрошку средстава
буџетске резерве (,,Сл. Гласник општине Рибник,, бр.

Страна 26, Број 6-2011

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РИБНИК

6/10). Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам 2.000,00 КМ на име помоћи активном
становништву засеока Вујиновићи ради изградње пута
до Среденика на ентитетској линији према Кључу, а
на име обезбјеђења погонског горива за ангажоване
радне машине.
Средства исплатити на рачун добављача горива и
мазива, бензинска пумпа ,,Сана -Коп,, Заблеће.
Члан 2.

ОДЛУКУ
о додјели средстава за суфинансирање
постдипломских студија за 2011. годину
Члан 1.
На основу проведеног Јавног конкурса за додјелу
средстава за суфинансирање постдипломских студија
бр.01-61-11/11 од 17.10.2011.године и приједлога
Комисије за додјелу истих додјељују се средстава
за суфинансирање постдипломских студија за 2011.
годину у висини од 500,00 КМ студенту – постдипломцу
на Филозофском факултету у Бањој Луци Маји Тепић.
Члан 2.

За вриједност утрошених средстава буџетске
резерве повећати вриједност пута према Вујиновићима.

Средства из чл. 1. ове Одлуке уплатити на текући
рачун именованог број: 562-099-80648415-21 код
НЛБ Развојне банке.

Члан 3.

Члан 3.

Задужујем стручног сарадника за стамбено
комуналне послове да по окончању радова сачини
извјештај о извршеним радовима и достави га Одсјеку
за финансије.

Наведени износ уплатити са средстава за израду
дипломских радова позиција 614235.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и бит
ће објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Образложење:
Становништво поменутих села из члана 1. ове
одлуке је ангажовало Војну опрему и људство ради
изгрдање пута дос Среденика уз услов обезбјеђења
горива. Оцјењено је да је пут потребан и на
најповољнији начин омогућава изгрдњу и адаптацију
поменутог пута а ради стимулације повратка
становништва.
		
Број : 01-345-97/11.
Начелник општине
Дана:18.10.2011.год.
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), Правилникa о кориштењу
средстава за израду дипломских радова и финансирање
постдипломских студија („Службени гласник општине
Рибник“ бр. 6/10;9/10), те приједлога Комисије за
додјелу средстава за суфинансирање постдипломских
студија 01-61-11-3-1/11. од дана 11.11.2011. године ,
Начелник општине д о н о с и:

Члан 4.
		
О спровођењу ове Одлуке стараће се одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
Број: 01-61-11-3-2/11.
Датум: 11.11.2011. год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек

На основу члана 43. закона о локалној самоуправи
(,,Сл. Гласник Републике Српске,,
бр:101/04,
42/05,118/05) и члана 54. Статута општине Рибник
(,,Сл. Гласник општине Рибник бр: 14/05 ) у циљу
реализације реализације буџетских расхода за 2011.
год. а рјешавајући по захтјеву комуналног предузећа
,,Рибник,, начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам средства у износу од 5.000,00 Км на име
покрића трошкова насталих приликом преузимања
и оправке опреме додјељене од стране Републичке
дирекције за промет наоружања и војне опреме
Општини Рибник, а за потребе опремања Комуналног
предузећа.
Члан 2.
Средства исплатити из буџета са позиције издаци
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за инабавку постројења и опреме буџетска позиција
511375 Издаци за набавку опшреме за ЈКП , на жиро
рачун КП ,,Рибник,, из Рибника.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек за
финанисије и рачуноводство.
Члан 4.
Задужујем Директора ЈКП ,,Рибник,, да поднесе
извјештај о утрошку средстава а по окончању пројекта.
Број : 01.532-352-2/11.		
Дана:15.11.2011.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. Гласник Републике Српске,,
бр:101/04,
42/05,118/05) и члана 54. Статута општине Рибник
(,,Сл. Гласник општине Рибник бр: 14/05 ) у циљу
реализације програма капиталних улагања у 2011.
години бр. 02-404-15-1/10 од 21.06.2010.године а
рјешавајући по захтјеву групе грађана из Мацановића
и Бусија Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам средства у износу од 10.000,00 Км на
име радова на рјешавању водоснабдјевања на сеоском
водоводу
Врбљани-Бусије-Мацановићи, мјесна
заједница Горњи Рибник а по предрачуну који је
достављен у прилогу захтјева.
Средства исплатити из буџета са позиције издаци
за изградњу и прибављање објеката буџетска позиција
511000 на жиро-рачун ЈКП ,,Рибник,, из Рибника.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек за
финанисије и рачуноводство. Задужујем стручног
сарадника за урбанизам и станбено-комуналне послове
да прати реализацију пројекта и поднесе извјештај о
утрошку средстава.
Члан 3.
Задужујем Одсјек за финанисије и рачуноводство
да по окончању инвестиције и извјештају изврше
укњижавање вриједности у имовину Општине у
наведеном водоводу.

Члан 4.
По завршетку радова становништво и извођач су
дужни да оправдају утрошена средства а најкасније до
31.12.2011. год.
Образложење:
Планом капиталних улагања за 2011. годину
предвиђено је улагање у сеоскли водовод ВрбљаниБисије -Мацановићи, Мјесна заједница Горњи Рибник
износ од 10.000,00 КМ.
Стручне службе су извршиле увиђај потреба и
радова на лицу мјеста, сачиниле предмјера потребних
радова на побољшању водоснабдјевања становништва
села Бусије и Мацановићи и исто усагласиле са
потребама и захтјевима становништва.
Представници села су усвојили предложене
грађевинске радове те одабрали као најповољнијег
понуђача ЈКП ,,Рибник,, из Рибника са којим су
склопили Уговор о извођењу радова.
У циљу стварања услова за превођење сеоских
водовода у власништво Општине одлучено је да
Општина учествује са дијелом средстава и да се
књиже као власништво Општине.
По завршетку пројекта становници су дужни
да оправдају утрошена средства а најкасније до
31.12.2011. године.
Број : 01-370-34-1/11.
Дана:11.11.2011.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. Гласник Републике Српске,,
бр:101/04,
42/05,118/05) и члана 54. Статута општине Рибник
(,,Сл. Гласник општине Рибник бр: 14/05 ) у циљу
реализације реализације буџетских расхода за 2011.
год. а рјешавајући по захтјеву Основне школе ,,Никола
Мачкић,, у Превији Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам средства у износу од 1.000,00 КМ на
име покрића трошкова насталих приликом пуштања у
погон централног гријања у Основној школи ,,Никола
Мачкић,, у Превији и пуштања у погон гријања у
спортској дворани уз основу школу у Превији.
Члан 2.
Средства исплатити из буџета са позиције издаци
за текуће грантове организацијама и удружењима
,,Спортско рекреативни центар,, уз Основну школу
Никола мачкић у Превији а на жиро рачун рачун
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властититих прихода ЈРТ ОШ ,,Никола Мачкић,,
Превија бр. 5510010001603924 буџетска организација
08140048.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек за
финанисије и рачуноводство.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а бит
ће објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Образложење:
Завршетком изградње спортске дворане уз
Основну школу ,,Никола Мачкић,, у Превији створени
су услови да се активира централно гријање и
за један и други објекат са истог котла. Пошто је
потребно да се одржава одговарајућа температура и у
послијеподневним сатима када иначе не ради школа а
исто тако и у дане када не ради школа то се појавила
потреба за додатном набавком огрева за загријавање
просторија спортске дворане. Пошто је Основна
школа навбавила и платила дрва из текућих прихода
за материјалне трошкове то је одлучено да се на име
повећане потрошње огревног дрвета издвоји износ од
1.000,00 КМ на име повећане потрошње огрева.
Број : 01-532-430-1/11.
Дана:22.11.2011.год.

Начелник општине
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), Извршавајући
буџет Општине, Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
а бит ће објављена у Службеном гласнику општине
Рибник.
Број : 01-325-3/11.
Дана: 04.11.2011.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. Гласник Републике Српске,,
бр:101/04,
42/05,118/05) и члана 54. Статута општине Рибник
(,,Сл. Гласник општине Рибник бр: 14/05) у циљу
реализације програма капиталних улагања у 2011.
години бр. 02-404-15-1/10 од 21.06.2010.године а
рјешавајући по захтјеву групе грађана из Растоке,
локве, Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам средства у износу од 10.000,00 Км на
име радова на рјешавању водоснабдјевања на сеоском
водоводу у насељу Растока (локве), мјесна заједница
Превија а по предрачуну који је достављен у прилогу
захтјева.
Средства исплатити из буџета са позиције издаци
за изградњу и прибављање објеката буџетска позиција
511000 на текући рачун представника групе грађана
милица Петровић код НЛБ Развојне банке у Рибнику
број 5621008009691346.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужујем одсјек за
финанисије и рачуноводство. Задужујем стручног
сарадника за урбанизам и станбено-комуналне послове
да прати реализацију пројекта и поднесе извјештај о
утрошку средстава.

Члан 1.

Члан 3.

Одобравам утрошак средстава за уплату такса у
износу од 700,00 КМ, 45,00 КМ и 30,00 КМ и оснивачког
улога од 2. 000,00 на име регистрације ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РИБНИК са буџетске
позиције 415217 – текући грантови организацијама
и удружењима из области образовања. Средства за
туристичку организацију.

Задужујем Одсјек за финанисије и рачуноводство
да по окончању инвестиције и извјештају изврше
укњижавање вриједности у имовину Општине у
наведеном водоводу.

Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужујем одсјек за
финансије и рачуноводство

Члан 4.
По завршетку радова становништво и извођач су
дужни да оправдају утрошена средства а најкасније до
31.12.2011. год.
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Образложење:
Планом капиталних улагања за 2011. годину
предвиђено је улагање у сеоскли водовод Растока
мјесто локве, Мјесна заједница Превија износ од
10.000,00 КМ.
Стручне службе су извршиле увиђај потреба и
радова на лицу мјеста, сачиниле предмјера потребних
радова на побољшању водоснабдјевања становништва
села локве и исто усагласиле са потребама и захтјевима
становништва.
Представници села су усвојили предложене
грађевинске радове те одабрали као најповољнију
понуду за грађевински материјал као у прилогу као и
најповољнијег понуђача за земљане радове са којим
су склопиле уговор о дјелу. Из захтјева је видљиво да
вриједност уговорених радова превазилази грант те да
је неопходно учешће грађана у извођењу радова.
У циљу стварања услова за превођење сеоских
водовода у власништво Општине одлучено је да
Општина учествује са дијелом средстава и да се
књиже као власништво Општине.
По завршетку пројекта становници су дужни
да оправдају утрошена средства а најкасније до
31.12.2011. године.
Број : 01. 370-46-1 /11.
Дана:29.11.2011.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. Гласник Републике Српскe,, бр.101/04, 42/05
и 118/05 ), члана 55. Статута општине Рибник (,,Сл.
гласник општине Рибник,, бр. 14/05), Програма
културно спортских активности у 2011. год., Начелник
Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава на име организовања
Првенства Републике Српске у уличном фудбалу чији
су суорганизатори Школа спорта Рибник у износу од
1.250,00 КМ са буџетске позиоције 415 213 Текући
грантови за развој спорта а по уговору бр. 01-66-5/10
од 15.04.2010. год.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове одлуке уплатити на жиро
рачун Дјечијег фудбалског удружења ,,Fair play,, Бања
Лука, Меше Селимовића 53. бр. 5550070022543445.
За реализацију ове одлуке задужујем Одјељење за
буџет финансије и друштвене дјелатности, Одсјек за
финансије.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а бит
ће објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Број : 01-61-12/11.
Дана:25.11.2011.год.

Начелник општине
Неђо стојаковић, дипл.ек

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. Гласник Републике Српскe,, бр.101/04, 42/05
и 118/05 ), члана 55. Статута општине Рибник (,,Сл.
гласник општине Рибник,, бр. 14/05), Правилника
о расподјели средстава за избјегла и расељена лица,
Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава на име техничког
надзора над изградњом кућа по систему ,,кључ у руке,,
Предузећу ,,Атеље,, д.о.о. у износу од 1.263,92 КМ,
300,00 Км на име интервенције ватродасне службе,
цивилне заштите за кућу Врачар Зорана из Превије,
179,36 КМ у корист шумског газдинства ,,Рибник,,
за испоручену воду породици Милоша Панића са
буџетске позиције 415 235 – Средаства за избјегла и
расељена лица а према рачунима у прилогу.
Члан 2.
Средства исплатити по рачунима
Одлуке.

у прилогу

Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужујем Одјељење за
буџет финансије и друштвене дјелатности, Одсјек за
финансије.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а бит
ће објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
		
Број : 01-07-13/11.
Начелник општине
Дана:29.11.2011.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), Програма
културно спортских активности у 2011. год., Начелник
Општине доноси:
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ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам
утрошак средстава на име
организовања и учешћа екипе ученика средње школе
под називом ,,Омладинска школа спорта,, Рибник на
новогодишњем турниру који организује Спортска
дворана ,,Борик,, у износу од 250,00 КМ са буџетске
позиоције 415 213 Текући грантови за развој спорта.
Члан 2.
Средства из члана 1,. ове одлуке уплатити на жиро
рачун Спортска дворана ,,Борик,, бр. жиро- рачуна
5681631200000176, буџетска организација 722 591,
буџетска организација 2002930
За реализацију ове одлуке задужујем Одјељење за
буџет финансије и друштвене дјелатности, Одсјек за
финансије.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а бит
ће објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
		
Број : 01-532-434-1/11.		
Начелник општине
Дана:28.11.2011.год.
Неђо Стојаковић, дипл.ек
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 101/04, 42/05, 118/05),
Правилника о стамбеном збрињавању социјално
угрожених лица 01-521-22/09. од дана 01.06.2009.
године, те приједлога Комисије број 03-521-16/11 од
дана 14.10.2011. године, Начелник општине доноси,
ОДЛУКУ
о утрошку средстава за стамбено
збрињавање социјално угрожених лица
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава за стамбено
збрињавање социјално угрожених лица у износима као
у табеларном дијелу који је саставни дио ове Одлуке.
Члан 2.
Задужујем Одјељење за општу управу да донесе
појединачна рјешења за додјелу средстава на текуће
рачуне именованих. Задужујем социјалног радника
да за примаоце средстава који нису из било којег
разлога способни да намјенски утроше одобрена
средства одреде стараоце или радове реализује преко

комуналног предузећа „Рибник“ из Рибника, а према
спецификацијама потребног материјала и предмјером
радова које ће одрадити Одсјек за урбанизам.
Члан 3.
Задужујем Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности да оствари увид и сачини
извјештај о намјенском утрошку средстава до краја
текуће године.
Број: 01-521-15/11		
Начелник општине
Датум: 10.11.2011. год.
Неђо Стојаковић, дипл.ек.
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи,
(,,Службени гласник Републике Српске,, бр: 101/04,
42/05 и 118/05) а рјешавајући по захтјеву Туристичке
организације ,,Рибник,, у оснивању, Начелник
Општине даје:
САГЛАСНОСТ
на Статут Туристичке организације у оснивању
Члан 1.
Даје се сагласност на Статут ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РИБНИК , у Рибнику,
број 01-02-13/11 од 04.11.2011. године.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а бит
ће објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Број : 01-02-13-1/11.
Дана:04.11.2011.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек
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