СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК

Број: 7/2012, Година XIII, Датум: 07. новембар 2012. године

Раде Јованића бб, Тел/Факс: 050 / 430-070, Е-mail: skupstina@opstinaribnik.org, www.opstinaribnik.org
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 буџетских расхода за 2012.
год. а рјешавајући исплату средстава по одлуци
Скупштине општине Рибник бр. 02- 370-32/12 од
18.09.2012. год. Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам средства у износу од 9.330,93
КМ Комуналном предузећу „Рибник“ из Рибника
на име гранта за порезе и доприносе на исплаћене
плате за мјесец јуни, јули и август 2012. год.
Члан 2.
Средства исплатити на рачун КП Рибник
из Рибника које је дужно да документује намјенску
потрошњу средстава из члана 1. ове Одлуке.
Члан 3.
Саставни дио ове Одлуке је одлука
скупштине општине Рибник бр. 02-370-32/12 од
18.09.2012. год.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број : 01-532-461-1 /12		
Начелник општине
Дана: 18.09.2012. 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 буџетских расхода
за 2012. год. а рјешавајући исплату средстава по
одлуци Скупштине општине Рибник бр. 02- 37032/12 од 18.09.2012. год. Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам средства у износу од 30.000,00
КМ Комуналном предузећу „Рибник“ из Рибника
на име буџетске позиције 511100 за проширење
водоводне мреже, а у циљу стабилизације предузећа,
а по одлуци Скупштине Општине Рибник бр. 02-37032/12 од 18.09.2012. год.
Члан 2.
Средства исплатити на рачун КП „Рибник“
из Рибника и то аконтацију од 15,000,00 одмах, а
преостали дио у складу са реализацијом пројекта.
Комунално предузеће је дужно да
документује намјенску потрошњу средстава из члана
1. ове Одлуке.
Члан 3.
Саставни дио ове Одлуке је одлука
Скупштине општине Рибник бр. 02-370-32/12 од
18.09.2012. год.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број : 01-370-32-2/12	
Начелник општине
Дана: 04.10.2012. 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“
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бр.14/05) у циљу реализације буџетских расхода
за 2012. год. а рјешавајући по Одлуци Скупштине
општине Рибник бр: 02-532-296-1/12 од 13.08.2012
захтјеву Српске православне црквене општине
Ситница, Начелник Општине доноси:

Члан 2.

ОДЛУКУ
о утрошку средстава

Средства исплатити из буџета са буџетске
позиције 415234 – средства за реконструкцију и
одржавање и изградњу вјерских објеката на жиро
рачун подносиоца захтјева Српске православне
Црквене општине Рибник – Црквеноопштинског
Управног одбора.

Члан 1.

Члан 3.

Одобравам средства у износу од 8.000,00 КМ
на име капиталних грантова за изградњу вјерских
објеката, а по захтјеву Српске православне црквене
општине Ситница .

За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек
за финанисије и рачуноводство.

Члан 2.

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

Средства исплатити из буџета са буџетске
позиције 415234 – средства за реконструкцију и
одржавање и изградњу вјерских објеката на жиро
рачун подносиоца захтјева Српске православне
Црквене општине Ситница.
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“:
Број : 01-532-496-1/12	
Начелник општине
Дана: 04.10.2012. 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 буџетских расхода за 2012. год. а
рјешавајући по Одлуци Скупштине општине Рибник
бр: 02-532-296-1/12 од 13.08.2012 захтјеву Српске
православне црквене општине Рибник, начелник
Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам средства у износу од 2.000,00 КМ
на име капиталних грантова за изградњу вјерских
објеката, а по захтјеву Српске православне црквене
општине Рибник.

Члан 4.

Број : 01-532-445-1/12	
Начелник општине
Дана: 02.10.2012.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 буџетских расхода за 2012. год. а
рјешавајући по захтјеву Српске православне црквене
општине Рибник, начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам средства у износу од 2.000,00 КМ
на име капиталних грантова за одржавање вјерских
објеката а по захтјеву Српске православне црквене
општине Рибник.
Члан 2.
Средства исплатити из буџета са буџетске
позиције 415234 – средства за реконструкцију и
одржавање и изградњу вјерских објеката на жиро
рачун подносиоца захтјева Српске православне
Црквене општине Рибник – Црквеноопштинског
Управног одбора.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек
за финанисије и рачуноводство.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
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а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број : 01-532-444-1/12	
Начелник општине
Дана: 02.10.2012.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 ) реализујући Програм капиталних улагања у
2012. години бр. 02-404-34/12 од 29.06.2012.године а
рјешавајући по захтјеву групе грађана из Рибника,
засеок Благојевићи и на приједлог надлежних
служби, 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 Благојевићи, 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 текући рачун представника групе
грађана Дмичић Бранко, код НЛБ Развојне банке у
Рибнику број.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек
за финанисије и рачуноводство. Задужујем стручног
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
извјештаја 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 30.06.2012. год.
Образложење
Планом капиталних улагања за 2012. годину

предвиђено је улагање у сеоски водовод у насељу
Благојевићи, 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 засеока
и исто усагласиле са
потребама и захтјевима становништва.
Из предмјера се види да је улагање
становништва у изградњу водовода око 10,000,00
КМ те да се изградњом водовода побољшава
водоснабдјевање становништва и стварају услови
за побољшање животног стандарада у руралним
дјеловима Општине а стварају услови за легализацију
сеоских водовода.
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 30.06.2012. године.
Број : 01-532-23-1/12	
Начелник општине
Дана: 04.10.2012.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 ) извршавајући буџет за 2012. год., а по
захтјеву ТО ,,Рибник,, Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам средства у износу од 2.000,00
КМ на име кофинансирања пројекта „Унапређење
туристичке понуде у руралном подручју сјеверозападне Републике Српске“.
Средства исплатити из буџета са позиције
415 213 текући грантови организацијама и
удружењима – средства за пројекте НВО на жирорачун ЈУ Туристичка организација општине Рибник.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек
за финанисије и рачуноводство.
Члан 3.
Задужујем ТО општине Рибник да поднесе
извјештај о утрошеним средствима најкасније до
30.06.2012. год.
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Члан 4.

Члан 4.

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

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

Образложење

Образложење

Утврђено је да је Министарство трговине
и туризма у Влади Републике Српске одобрило и
подржало пројекат јачања туристичке промоције
општине Рибник са 4.000,00 КМ у склопу јавног
позива за финансирање пројеката из области
туризма који је аплицирала Туристичка организација
општине Рибник, те је одлучено да се подржи исти
пројекат учешћем Општине у финансирању истог
као у диспозитиву ове Одлуке.

Утврђено је да уз Основну школу у Ситници
нема освјетљеног игралишта како за потребе школе
тако и за потребе омладине и развој спорта на
територији Мјесне заједнице Ситница те је одлучено
као у диспозитиву ове Одлуке.

Број : 01- 325-7-3 /12	
Начелник општине
Дана:19.10.2012.год.	 Неђо Стојаковић, дипл.ек
______________________________________
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), Програма утрошка средстава за спорт и
културу („Службени гласник општине Рибник“ бр.
2/12). а на приједлог надлежних служби, Начелник
Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава за спорт
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава у износу
од 1.029,93 КМ на име набавке рефлектора за
освјетљење игралишта уз Основну школу „Петар
Кочић” Ситница са буџетске позиције 415213Текући грантови организацијама и удружењима за
развој спорта.
Члан 2.
Средства исплатити на рачун организатора
добављача опреме као у прилогу ове одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек
за финансије и рачуноводство. Повећати вриједност
игралишта за улагања у опремање истог.
Задужујем стручног сарадника за друштвене
дјелатности да преконтролише и сачини извјештај о
уграђеној опреми.

Број : 01-532-516-1 /12	
Начелник општине
Дана:19.10.2012.год.	 Неђо Стојаковић, дипл.ек
______________________________________
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 Комисије за расподјелу средстава за
избјегла и расељена лица, а у складу са Правилником
о расподјели средстава за избјегла и расељена лица
(„Службени гласник Општине Рибник“ бр. 6/10)
Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
за избјегла и расељена лица
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава за обнову
стамбених јединица оштећених и уништених у току
ратних дејстава и то Антонић (Дмитра) Милици из
Горњег Рибника у износу од 2.000,00 КМ и Тодоровић
(Слободана) Неђи из Доњег Рибника у износу од
2.000,00 КМ. Средства исплатити на ж-р именованих.
Одобравам утрошак средстава до 1.500.00
КМ на име набавке робе за поправак воденице у
Превији а по спецификацији материјала по захтјеву
групе грађана. Прималац средства је дужан да
утрошак средства оправда најкасније до 30.06. 2013.
год.
Одобравам утрошак 1.000,00 КМ на име
инвестиције за изградњу ограде око игралишта у Д.
Рибнику. Средства исплатити на рачун планинарског
друштва ,,Шиша,, Прималац средства је дужан да
иста оправда најкасније до 30.06.2013. год.
Одобравам 3.500,00 КМ на име изградње и
адаптације путева у избјегличким и повратничким
насељима те поправак сеоских водовода.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек
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за финансије и рачуноводство.
Задужујем стручног сарадника за стамбено
комуналне послове да прати реализацију утрошка
средстава и да поднесе писмени извјештај о истом
најкасније до 30.06. 2013. год.
Саставни дио ове одлуке је Приједлог
комисије за расподјелу средстава за избјегла и
расељена лица.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број : 01-07-10-2/12	
Начелник општине
Дана: 12.10.2012.год.	 Неђо Стојаковић, дипл.ек
______________________________________
		
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), члана 42. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Српске“ бр.
54/08), Правилника о утрошку средстава буџетске
резерве („Службени гласник општине Рибник“ бр.
6/10), Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве

покривања цркве у Превији. Утврђено је да је
сакупљено донација од становништва и других
донатора а са циљем покривања вјерског објекта
у изградњи Грађевински објекат није покривен те
постоји опасност да се услед временских непогода
оштети дио објекта на мјестима гдје долази до
прокишњавања. Оправдано је улагања у заштиту
материјалних добара а уз подршку локалног
становништва.
Број : 01-532-478-1/12		
Начелник општине
Дана: 28.09.2012.год.	 Неђо Стојаковић, дипл.ек
______________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српскe“
бр.101/04, 42/05, 118/05), члана 55. Статута општине
Рибник („Сл.гласник општине Рибник“ бр. 14/05),
члана 42. Закона о буџетском систему („Службени
гласник Републике Српске“ бр. 54/08), Правилника
о утрошку средстава буџетске резерве („Службени
гласник општине Рибник“ бр. 6/10), a на приједлог
надлежних служби, Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.

Одобравам утрошак средстава у износу
од 5.000,00 КМ на име покривања вјерског објекта
цркве у Превији.

Одобравам средства у износу од 1.000,00
КМ на име кофинансирања пројекта „Унапређење
туристичке понуде у руралном подручју сјеверозападне Републике Српске“
Средства исплатити из буџета са позиције
буџтске резерва на жиро- рачун ЈУ „Туристичка
организација општине Рибник“

Члан 2.

Члан 2.

Средства исплатити на рачун Православне
црквене општине Превија са буџетске позиције
Буџетска резерва.

За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек
за финанисије и рачуноводство.

Члан 1.

Члан 3.

Члан 3.

За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек
за финансије и рачуноводство.

Задужујем ТО општине Рибник да поднесе
извјештај о утрошеним средствима најкасније до
30.06.2012. год.

Члан 4.

Члан 4.

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

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

Образложење

Образложење

Православна црквена општина Превија је
поднијела захтјев у којем тражи подршку програма

Утврђено је да је Министарство трговине
и туризма у Влади Републике Српске одобрило и

Страна 6, Број 7-2012

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РИБНИК

подржало пројекат јачања туристичке промоције
општине Рибник са 4.000,00 КМ у склопу јавног
позива за финансирање пројеката из области
туризма који је аплицирала туристичка организација
општине Рибник те је одлучено да се подржи исти
пројекат учешћем Општине у финансирању истог
као у диспозитиву ове Одлуке. Недостајућа средства
за паритетно финансирање исплаћују се из буџетске
резерве.
Број : 01-325-7-4 /12	
Начелник општине
Дана:19.10.2012.год.	 Неђо Стојаковић, дипл.ек
______________________________________
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), члана 42. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 54/08),
Правилника о утрошку средстава буџетске резерве
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 6/10) а на
приједлог надлежних служби, Начелник Општине
доноси:

одговарајућим установама у Бања Луци. Средства
буџетске резерве се користе ради недостатка средстава на буџетској позицији за текући мјесец.
Број : 01-532-513-1/12	
Начелник општине
Дана: 19.10.2012.год.	 Неђо Стојаковић, дипл.ек
______________________________________
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), члана 42. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 54/08),
Правилника о утрошку средстава буџетске резерве
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 6/10) a на
приједлог надлежних служби, Начелник Општине
доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.

ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве

Одобравам утрошак средстава у износу
од 1.550,00 КМ на име недостајућих средстава за
исплату накнаде од заштићене дивљачи.

Члан 1.

Члан 2.

Одобравам Ђукић Дани из Велијашнице а
на захтјев Социјалног радника новчани износ
од 500,00 КМ на име утрошка средстава на име
буџетске позиције 416111- Стална новчана помоћ
штићеницима центра.

Средства исплатити на рачун оштећених
странака, а по распоредним рјешењима надлежних
служби.

Члан 2.

За реализацију ове одлуке задужујем одсјек
за финансије и рачуноводство.

Средства
уплатити
на
5620998087462406 код НЛБ Развојне банке.

рачун

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“.
Образложење
Утврђено је да је Ђукић Дане штићеник
центра и да је као такав корисник више пакета
социјалне помоћи по личном основу и по основу
дјетета те да је у видно отежаном психичком стању.
Новчана помоћ му је потребна ради лијечења на у

Члан 3.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број : 01-40-35-1/12	
Начелник општине
Дана: 17.10.2012.год.	 Неђо Стојаковић, дипл.ек
______________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике“
бр.101/04, 42/05, 118/05), члана 55. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“, бр.
14/05), Споразума између Начелника и невладиних
организација бр.01-401-2/08 од 15.02.2008. године,
те Извјештаја и приједлога Комисије за расподјелу
средстава за пројекте невладиних организација,
Начелник општине доноси:

новембар 2012.
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ОДЛУКУ
о одобравању средстава за пројекте НВО

Члан 5

Члан 1.
Одобравају се средства за финансирање пројеката
невладиних организација како слиједи у сљедећој
табели:
Ред.

Име апликанта

Задужујем Самосталног стручног сарадника за
друштвене дјелатности да најкасније у року од
6 мјесеци преконтролише намјенско трошење
додјељених средстава и сачини Извјештај о
реализацији одобрених пројеката.

Назив пројекта

Тражени
износ (КМ)

Износ који се
одобрава (КМ)

830,00

830,00

број
1.

Удружење породица са
четворо и више дјеце “ЛАВ”

Омогућимо дјеци из вишечланих
породица бољи и срећнији живот

2.

КУД “Рибник”

Увијек уз нас

1.500,00

1.390,00

3.

Еколошко-етнолошки покрет
“Димитор”

Набавком машина за ЕЕП
“Димитор” до одрживих пројеката

1.500,00

500,00

4.

Планинарско друштво
“Шиша”

Уређење спортског
омладинског дома
Рибнику

игралишта
у Доњем

10.466,80

706,00

5.

ОШС “Рибник”

Новогодишњи
одбојкашки
турнир “Рибник 2012”

1.350,00

150,00

Члан 2.
Пун тражени износ одобравам за пројекат
“Омогућимо дјеци из вишечланих породица бољи и
срећнији живот”.
За пројекат “Увијек уз нас” одобравам пун
износ осим ставке у којој се траже трошкови бензина
и дневница за организатора.
Следеће пројекте подржавам дјелимично и
то како слиједи:
•“Набавком машина за ЕЕП “Димитор” до
одрживих пројеката”, за ставке набавке шиваћих
машина којим ће Еко-етно покрет “Димитор”
самофинансирати пројекте обуке жена.
•“Уређење спортског игралишта омладинског дома у Доњем Рибнику” за земљане радове у
реализацији пројекта.
•ОШС Рибник “Новогодишњи одбојкашки
турнир Рибник 2012” за ставку набавке лопти.
Члан 3.
Средства из члана 1. ове Одлуке уплатити на жиро
рачуне горе наведених невладиних организација.
Члан 4.
Задужујем Одјељење за привреду, финансије и
душтвене дјелатности да исплати новчана средства
са позиције Средства за пројекте невладиних
организација.

Члан 6.
Корисници средстава дужни су да по завршетку
пројекта доставити наративни и финансијски извјештај о реализацији истог.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
		
Број: 01-40-28-8/12		
Начелник општине
Датум: 24.10.2012. 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),
проводећи стратегију руралног развоја Општине,
Правилника о расподјели средстава за стимулацију
пољопривредне производње општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр. 2/12),
Начелник општине д о носи:
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ОДЛУКУ
о додјели средстава за призведено и продато
јагодичасто воће за 2012. годину

Рекапитулација количина призведеног и продатог
јагодичастог воћа за 2012. годину
Висина премије за призведено и продато
јагодичасто воће износи 15% од продајне цијене
по јединици производа за сваку врсту, одређује се

Ред. бр.

Назив фирме/Број рачуна

Врста

1.

ХЕКО-ТУП
FМ-3-0/12

ЗАМРЗНУТА
МАЛИНА

3800

12.448,80 КМ

2.

ХЕКО-ТУП
FМ-3-0/12

СВЈЕЖА

700

1.638,00 КМ

ПЗ “Г.Рибник” Рибник
Отпремица бр. 01/12

СВЈЕЖА МАЛИНА-

500

1.640,00 КМ

3.

Количина кг Вриједност за наплату са ПДВ

МАЛИНА
I Класа

УКУПНО

15.726,80 КМ

Члан 1.
Овом одлуком одређује се накнада ПЗ “Г.
Рибник” из Рибника на име премије за призведено и
продато јагодичасто воће у 2012. години.
Висина премије за призведено и продато
јагодичасто воће износи 15% од продајне цијене
по јединици производа за сваку врсту, сходно
Правилнику о расподјели средстава за стимулацију
пољопривредне производње општине Рибник за
2012. годину.
Члан 2.
Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2012. годину са позиције 415
229 – Текући грантови у пољопривреди у укупном
износу од 2.359,02 КМ.
Члан 3.
Саставни дио ове одлуке је Рекапитулација
премије корисницима који су подигли нове засаде
јагодастог воћа у 2010. години.
Члан 4.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење
за привреду, финансије и друштвене дјелатности.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 01-330-21-1/12	
Начелник општине
Датум:30.10.2012. год. 	 Неђо Стојаковић, дипл.ек
______________________________________

на основу Правилника о расподјели средстава за
стимулацију пољопривредне производње општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник”
број: 2/12), сходно Плану утрошка средстава за
пољопривредну производњу из буџета општине
Рибник за 2012. годину. Износ премије
износи
2.359,02 КМ.
______________________________________
На основу члана 122. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 101/04,
118/05, 42/05) а по приједлогу Комисије за спровођење
поступка за пријем службеника у административну
службу општине Рибник, Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о избору кандидата за попуну упражњених радних
мјеста у
Административној служби општине Рибник
Члан 1.
Уважавајући
редослијед
кандидата
предложен од стране Комисије за спровођење
поступка за пријем службеника у Административну
служби општине Рибник, а поводом Јавног конкурса
бр. 01-120-8/12 од 14.08.2012. год. овом Одлуком
одређујем да је:
-на радно мјесто “Самостални стручни
сарадник за област координације и припрему
пројеката ” изабран кандидат Никола Стојановић,
дипломирани инжењер архитектуре из Растоке,
општина Рибник
-на радно мјесто “Самостални стручни
сарадник за област шумарства и дрвне индустрије”
изабран кандидат Миле Петровић, дипломирани
инжињер машинства из Растоке , општина Рибник.

новембар 2012.
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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:
Комисија за спровођење поступка за пријем
службеника у Административну службу општине
Рибник именована Рјешењем Скупштине општине
бр. 02-120-3/12 од 29.06.21012. год. је спровела
законом предвиђени
поступак, након чега је
записником бр. 02-120-8-10/12 од 05.10.2012. год. а на
основу стручних способности утврдила горе наведен
редослијед кандидата и исти предложила Начелнику
општине.
Како
је
чланом
122.Закона
о
локалној
самоуправи(“Службени гласник РС” бр. 101/04;
42/05; 118/05) прописано да Одлуку о избору
кандидата доноси Начелник на основу утврђеног
редослиједа, одлучено је као горе.
Број: 01-120-8-11/12		
Начелник општине
Датум: 05.10.2012.год.	 Неђо Стојаковић, дипл.ек
______________________________________
На основу члана 55. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр. 14/05),
члана 10. Одлуке о извршењу буџета општине Рибник
за 2012.годину, број 02-400-13-10/11 од 15.12.2011.
године, Одлуке о усвајању буџета општине Рибник
за 2012.годину, број: 02-400-13-11/11 и Захтјева за
реалокацију Одјељења за привреду, финансије и
друштвене дјелатности и Одјељења за општу управу,
Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о одобрењу реалокације средстава
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава у укупном
износу 15.690 КМ.
Члан 2.
Реалокација средстава из тачке 1. биће
извршена у оквиру следећих потрошачких јединица:
00500301- Одјељење за општу управу, 00500100Одјељење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности и 00500120-Начелник општине како
слиједи:
a)У оквиру потрошачке јединице 00500301-Одјељење
за општу управу:
•са позиције 412929- остали расходи за

стручно усавршавање реалоцирати износ 1.500 КМ
на позицију 412999-остали непоменути расходи
средства за рад комисије за туђу његу.
•Са позиције 412731-расходи за услуге
штампања и графичке обраде реалоцирати
износ од 1.500 КМ на позицију 412732-расходи за
услуге објављивања тендера и огласа.
b)Са потрошачке јединице 00500120-Начелник
општине са позиције 415229 суфинансирање
приправника по посебним програмима реалоцирати износ 12.690 КМ на потрошачку
јединицу 00500100-Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности на позицију
414100-субвенције привредним субјектима у области
саобраћаја-нерентабилне линије.
Члан 3.
За извршење Одлуке задужује се Одјељење
за привреду, финансије и друштвене дјелатности.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику општине Рибник“
Број: 01-400-4-1/12	
Начелник општине
Дана: 30.09.2012.год.	 Неђо Стојаковић, дипл.ек.
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