СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК

Број: 6/2012, Година XIII, Датум: 24. септембар 2012. године

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 и 118/05) члана 37. Статута општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 14/05),
Скупштина општине Рибник је на 41. сједници
одржаној 12.09.2012.год. донијела :
ОДЛУКУ
о додјели гранта КП”Рибник” а.д. Рибник
Члан 1.
Комуналном предузећу ”Рибник” а.д.
Рибник додјељује се грант у износу од 30. 000 КМ
за санацију предузећа и проширење водоводне
мреже.
Члан 2.
Комуналном предузећу ”Рибник” а.д.
Рибник додјељује се грант за порезе и доприносе на
исплаћене плате радника предузећа за мјесец јуни,
јули и август 2012. год.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број:02-370-32/12		 Предсједник СО
Датум:18.09.2012. год.	
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 47. Статута општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник”
бр. 14/05), Скупштина општине Рибник је на 41.
сједници одржаној 12.09.2012. год. донијела :
ОДЛУКУ
о формирању Радне групе за израду
Програма стабилизације КП”Рибник” а.д. Рибник

Члан 1.
Формира се Радна група за израду Програма
стабилизације КП ”Рибник” а.д. Рибник у саставу:
1. Симић Љубан,
2. Петровић Миле и
3.Благојевић Милан
Члан 2.
Радна група из члана 1. ове Одлуке има
задатак да у сарадњи са Администартивном службом
општине Рибник и руководством КП”Рибник” а.д.
Рибник изради Програм стабилизације КП ”Рибник”
а.д. Рибник, који ће имати снагу скупштинске одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број:02-370-31/12		
Датум:18.09.2012. год.	

Предсједник 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, након разматрања Извјештаја по Закључку СО
бр. 02-022-20/12 од 17.08.2012. год. везаним за КП
“Рибник” а.д. Рибник, на 41. редовној сједници
одржаној 12.09.2012. донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Рибник тражи:
- да се утврде егзактни подаци о дуговањима КП
“Рибник” а.д. Рибник на дан 28.08.2012. год.
- да се припреме економске цијене комуналних услуга
- да се послови приоритетно додјељују Комуналном
предузећу“Рибник” а.д. Рибник у оквиру њихове
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радне дјелатности

дијализних болесника.

2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења
и биће објављен у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
Број:02-022-21/12	
Датум: 18.09.2012.год.	

Предсједник 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, након разматрања Извјештаја по Закључку СО
бр. 02-022-20/12 од 17.08.2012. год. везаним за
Пословницу “Електродистрибуције” у Рибнику, на
41. редовној сједници одржаној 12.09.2012.године
донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.
Скупштина
општине
обавезује
Начелника општине и предсједника Скупштине
да одрже радни састанак са шефом Пословнице
”Електродистрибуције” у Рибнику како би се
утврдио преостали број електро стубова и како
би се исти уградили по мјесним заједницама према
стању мреже и приоритетима.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”

Члан 2.
Средства уплатити на рачун Дома здравља
у Рибнику који је дужан да средства намјенски и у
складу са законом утроши и поднесе извјештај о
утрошеним средствима до краја 2012. год.
Саставни дио ове одлуке је одлука
Скупштине Општине бр. 02-50-4/12 од 17.08.2012.
год.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек
за финансије.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број : 01-50-4-1/12	
Начелник општине
Дана: 03.09.2012.год.	 Неђо Стојаковић, дипл.ек
_________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС” бр.101/04,
42/05 и 118/05 ), члана 55. Статута општине Рибник
(,,Службени гласник општине Рибник“ бр. 14/05),
а на приједлог Службе цивилне заштите општине
Рибник Начелник општине доноси:

Број:02-313-16/12		 Предсједник СО
Датум: 18.09.2012.год.	
проф. Љубан Симић

ОДЛУКУ
о утрошку средстава
за елементарне непогоде

_________________________________

Члан 1.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр.101/04,
42/05, 118/05 ), члана 55. Статута општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник“ бр. 14/05),
члана 42. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“ бр. 54/08), Правилника о утрошку
средстава буџетске резерве („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 6/10), а по одлуци Скупштине
општине бр. 02-50-4/12 од 17.08.2012. год. Начелник
општине доноси:

Одобравам
утрошак
средстава
за
елементарне непогоде на име снабдјевања водом
становништва Мањаче и осталих подручја угрожених
сушом на територији Општине.
За извршење задатка ангажовати све
расположиве цистерне за воду из сусједних Општина
и средства додјељена од стране Републичког штаба
цивилне заштите.

ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве

Средства додјељена од стране Оружаних
снага БиХ ангажовати по уобичајеном протоколу
снабдјевања возача са храном и преноћиштем као и
обскрбу горивом на најближој бензинској пумпи.

Члан 1.
Одобравам 10.000,00 КМ на име утрошка
средстава на име скупштинске одлуке бр. 02-50-4/12
од 17.08. 2012. год. за набавку комбија за превоз

Члан 2.

Члан 3.
За

реализацију

ове

одлуке

задужујем

септембар 2012.
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Начелника одјељења за привреду финансије и
друштвене дјелатности да у сарадњи са радником
из КП ,,Рибник,, са територије Ситнице сачини
списак грађана и да расподјељује по 4000 м3 воде
у бунаре становништва и да снабдјева заједничке
бунаре за пиће за стоку. Трошкове радника на терену
регулистаи уговором о дјелу.

Број : 01-81-9-1 /12		
Начелник општине
Дана:18.09.2012.год.	 Неђо Стојаковић, дипл.ек
_________________________________

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

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС” бр.101/04,
42/05, 118/05 ), члана 55. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр.14/05),
Правилника о утрошку средстава за развој спорта
и културе број 01-02-1-3/08 Начелник општине
доноси:

Број : 01-81-15-4 /12		
Начелник општине
Дана: 27.08.2012.год.	 Неђо Стојаковић, дипл.ек

ОДЛУКУ
о утрошку средстава за развој спорта

_________________________________

Члан 1.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српскe“
бр. 101/04, 42/05, 118/05 ), члана 55. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“
бр. 14/05), извршавајући буџет за 2012. год. а на
приједлог Службе цивилне заштите општине
Рибник, Начелник Општине доноси:

Одобравам утрошак средстава у износу од
300,00 КМ на име суфинансирања изградње терена
за одбојку на пијеску при постојећим спортским
теренима уз ОШ „Никола Мачкић“ у Доњој Превији.

Члан 4.

ОДЛУКУ
о утрошку средстава
за елементарне непогоде
Члан 1.
Одобравам
утрошак
средстава
за
елементарне непогоде на име надокнаде материјалне
штете за изгорјелу сушницу Јокић Неђи из Растоке
у износу од 300,00 КМ на текући рачун, те новчану
помоћ од 300,00 КМ Петровић (Остоје) Мари на име
накнаде материјалне штете за за уништене електро
ствари од удара грома на текући рачун именоване
бр, 5620998108598512 код НЛБ развојна банка у
Рибнику.
Члан 2.
Средства исплатити на текуће рачуне
именованих у члану 1. ове Одлуке а са буџетске
позиције 412999- Средства за елементарне непогоде.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек
за финанисије и рачуноводство.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник“.

Члан 2.
Средства исплатити на рачун предсједника
тима за реализацију пројекта Марковић Раденка број
562-100-8009838980 код НЛБ Развојне банке ад.
По завршетку пројекта исти се задужује
да поднесе извјештај Одсјеку за финансије и
рачуноводство.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек за
финансије и рачуноводство.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 01-532-358-1/12	
Начелник општине
Дана: 03.09.2012.год.	 Неђо Стојаковић, дипл.ек
_________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске,,
бр.101/04, 42/05, 118/05) и члана 55. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“
бр.14/05 ) у циљу реализације буџетских расхода
за 2012. год. а рјешавајући по захтјеву Општинског
удружења пензионера ,“Рибник“ Начелник општине
доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
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Члан 1.
Одобравам средства у износу од 10.000,00
КМ на име гранта за Општинско удружењe
пензионера Рибник из Рибника.
Члан 2.
Средства исплатити из буџета са позиције
415219- Текући грантови организацијама и
удружењима - средства за помоћ пензионерима на
жиро рачун општинског удружења пензионера из
Рибника.
Члан 3.
Општинско удружење пензионера је дужно
да до 31.12.2012. год. поднесе извјештај о утрошеним
средствима.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављeна у „Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 01-532-396-1/12 	
Начелник општине
Дана: 03.09.2012. год.	 Неђо Стојаковић, дипл.ек
_________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске“
бр.101/04, 42/05, 118/05) и члана 54. Статута општине
Рибник (,,Службени гласник општине Рибник“
бр.14/05) у циљу реализације Програма капиталних
улагања у 2012. години бр.02-404-34/12 од 29.06.2012.
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.

сарадника за урбанизам и стамбено-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 2012. годину
предвиђено је улагање у сеоски 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 31.12.2012. године.
Број : 01-370-30-1/12	
Начелник општине
Дана: 17.09.2012.год.	 Неђо Стојаковић, дипл.ек
_________________________________

Члан 2.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС,, бр:101/04,
42/05,118/05) и члана 54. Статута општине Рибник
(,,Службени гласник општине Рибник“ бр. 14/05 ) у
циљу реализације буџетских расхода за 2012. год. а
рјешавајући исплату средстава по одлуци Скупштине
општине Рибник бр. 02-532-347/12 од 07.08.2012. год.
Начелник Општине доноси:

За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек
за финанисије и рачуноводство. Задужујем стручног

ОДЛУКУ
о утрошку средстава

септембар 2012.
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Члан 1.

Члан 4.

Одобравам средства у износу од 10.400,00
КМ на име гранта за социјално збрињавање.

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

Члан 2.
Средства исплатити из буџета са позиције
416111 и 416112- Дознаке грађанима које се исплаћују
из буџета Општине лицима из Скупштинске Одлуке.
Члан 3.
Саставни дио ове Одлуке је одлука
Скупштине општине Рибник бр. 02-532-347/12 од
07.08.2012. год.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник“
Број : 01-532-347-1/12		
Начелник општине
Дана: 03.09.2012. год.	 Неђо Стојаковић, дипл.ек

Број : 01-404-34-1 /12	
Начелник општине
Дана:05.07.2012.год.	 Неђо Стојаковић, дипл.ек
_________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС “ бр. 101/04,
42/05, 118/05), члана 55. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр. 14/05),
Правилника о расподјели средстава за стимулацију
пољопривредне производње општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 2/12),
проводећи Стратегију руралног развоја, Начелник
општине д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели средстава за унапређење пчелара

_________________________________

Члан 1.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС,, бр. 101/04,
42/05, 118/05) и члана 54. Статута општине Рибник
(,,Службени гласник општине Рибник бр. 14/05 )
реализујући Програм капиталних улагања у 2012.
години бр. 02-404-34/12 од 29.06.2012.године, а
рјешавајући по захтјеву Дома здравља у Рибнику,
Начелник Општине доноси:

Овом одлуком одређује се новчана накнада
Пчеларском друштву “Рибник” из Рибника у
сврху исплате подстицајних средстава члановима
удружења на име премије за производњу меда и
унапређење пчеларства сходно Плану утрошка
средстава за пољопривредну производњу из буџета
општине Рибник за 2012. годину.

ОДЛУКУ
о утрошку средстава
за отплату кредита за набављено моторно возило
Члан 1.
Одобравам 10.000,00 КМ на име утрошка
средстава на име отплате кредита за набављено
моторно возило за лежеће пацијенте за Дом здравља
а по Програму капиталних улагања бр. 02-404-34/12
од 29.06.2012. год.
Члан 2.
Средства уплатити на рачун Дома здравља
у Рибнику у једнаким мјесечним траншама од по
1550,00 КМ.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек
за финансије.

Члан 2.
Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2012. годину са позиције 415229 –
Остали текући грантови – грантови у пољопривреди
у укупном износу од 1.200,00 КМ.
Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење
за привреду, финансије и друштвене дјелатности.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 01-532-405-1 /12	
Начелник опшштине
Датум: 05.09.2012. год. 	 Неђо Стојаковић, дипл.ек
_________________________________

Страна 6, Број 6-2012

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РИБНИК

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 101/04,
42/05, 118/05), члана 55. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр. 14/05),
Правилника о расподјели средстава за стимулацију
пољопривредне производње општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 2/12),
проводећи Стратегију руралног развоја, а у вези са
захтјевом Удружења пољопривредника “Воћар” из
Рибника бр. 01-532-427/12 од дана 10.09.2012. године
Начелник општине д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели средстава за организовање и едукацију
(стручне екскурзије и савјетовања)
Члан 1.
Овом одлуком одређује се новчана накнада
Удружењу пољопривредника “Воћар” из Рибника
на име подршке организовању и едукацији (стручне
екскурзије и савјетовања), сходно Плану утрошка
средстава за пољопривредну производњу из буџета
општине Рибник за 2012. годину.
Члан 2.
Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2012. годину са позиције 415229 –
Остали текући грантови – грантови у пољопривреди
у укупном износу од 1000,00 КМ.
Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење
за привреду, финансије и друштвене дјелатности.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 01-532-427-1 /12	
Начелник општине
Датум:10.09.2012. год. 	 Неђо Стојаковић, дипл.ек
_________________________________
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