СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК

Број: 4/2013, Година XIV, Датум: 31. мај 2013. 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,
118/05 и 42/05) члана 37. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр. 14/05,
2/13) Скупштина општине Рибник на VIII (осмој )
редовној сједници одржаној дана 30.05.2013. године
је донијела:
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о субвенцији за јавни превоз
на подручју општине Рибник
Члан 1.
У Одлуци о субвенцији за јавни превоз
на подручју општине Рибник (“Службени гласник
општине Рибник” бр. 2/13) члан 1. став 2. тачка 3.
мјења се и гласи:
3. Горње Ратково – Муминовац – Рибник
(за дио линије Горње Ратково – Чађавица ) ..................
........1000,00 КМ
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а примјењиваће се од 15.05.2013. године и биће
објављена у „Службеном гласнику општине Рибник“.
Број: 02-345-63-1/13		
Датум; 31.05.2013. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

________________________________
На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“
бр.14/05) члана 110. и 117. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, бр.16/05) Скупштина општине Рибник је
након разматрања Извјештаја о раду Општинске
организације Црвеног крста Рибник за 2012. год. на
VI (шестој) редовној сједници одржаној 25.04.2013.
године донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник усваја
Извјештај о раду Општинске организације Црвеног
крста Рибник за 2012. год.
II Овај Закључак ступа на снагу даном

доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-022-9-3/13
Датум: 26.04.2013. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

________________________________
На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр.
14/05, 2/13) члана 110. и 117. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр.16/05) Скупштина општине Рибник је
након разматрања Извјештаја о раду Општинске
борачке организације Рибник за 2012. годину на VIII
( осмој ) редовној сједници одржаној 30.05.2013.
године донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник усваја
Извјештај о раду Општинске борачке организације
Рибник за 2012. годину
II Скупштина општине Рибник подржава
све активности и манифестације које је организовала
Општинска борачка организација Рибник у 2012.
годину и наставиће да кроз редовна буџетска
издвајања и друге видове помоћи и даље помаже рад
и активности ове организације.
III Скупштина општине
препоручује
руководству Општинске борачке организације
Рибник да се покуша уложити додатни напор како би
се побољшала наплата борачке чланарине.
IV Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-56-8-2/13		
Датум: 31.05.2013. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

________________________________
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На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр.
14/05, 2/13) члана 110. и 117. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр.16/05) Скупштина општине Рибник је
након разматрања Информације о стипендирању
студената у 2012. год. на VIII ( осмој ) редовној
сједници одржаној 30.05.2013. године донијела
следећи:





ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник усваја
Информацију о стипендирању студената у 2012. год.
II Скупштина општине Рибник подржава
успостављену праксу општине Рибник
да
стипендира све редовне студенте па и студенте прве
године студија што је риједак примјер у окружењу.
III Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број:02-67-1-1/13		
Датум: 31.05.2013. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

________________________________
На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр.
14/05, 2/13) члана 110. и 117. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр.16/05) Скупштина општине Рибник је
након разматрања Извјештаја о извршењу буџета
општине Рибник за 2012. год. и о раду Начелника
општине и Општинске административне службе
за 2012. годину на VII (седмој) редовној сједници
одржаној 16.05.2013. године донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник не усваја
Извјештај о извршењу буџета општине Рибник за
2012. год. и о раду Начелника општине и Општинске
административне службе за 2012. годину из следећих
разлога:
 Уговорања капиталних инвестиција у
укупном износу од 1.494,000 КМ иако
је Буџетом за 2012. год. за ове намјене
планиран износ од 797.424 КМ што је крајње
неодговорно и супротно Закону о буџетском
систему РС.
 Свјесног оптерећивања текућег буџетског
пословања у 2013. години уговореним а
нереализованим пројекатима у вриједности
од 806.039 КМ
 Неоснованог
одобравања
средстава
неовлаштеним физичким лицима за
приватне водоводе у укупном износу од



31.000 КМ.
Предлагања и реализовања Одлуке о
висини субвенције за нерентабилне линије у
укупном износу од 46.690 КМ што је знатно
више од 29.000 КМ који је износ планиран
Буџетом за 2012. год. те због непотписивања
Уговора са превозником иако је законски за
то био обавезан.
Реализације Одлуке о додјели новчаних
средстава при запошљавању бр.02-532346/12 од 07.08.2012. и Одлуке о додјели
једнократних новчаних помоћи на име
социјалног збрињавања бр. 02-532-347/12
од 07.08.2012. год. иако је Начелник требао
у оквиру својих надлежности у складу са
Законом а као лице одговорно за извршење
буџета, да затражи оцјену законитости ових
Одлука прије реализације.
Селективног
објављивања
одлука
и
других општих аката од стране Начелника
општине у “Службеном гласнику општине
Рибник” што је супротно Закону о локалној
самуправи и Статуту општине.

II Скупштина општине обавезује Начелника
општине да обустави даљу реализацију Програма
капиталних улагања бр. 02-404-57/11 од 15.12.2011.
год. и 02-404-34/12 od 29.06.2012. год. док се
Скупштина не одреди по истом.
III Скупштина општине тражи од Начелника
општине да затражи ревизију буџетског пословања за
2012.год. и да преко надлежних институција затражи
оцјену законитости донесених и реализованих
аката о начину трошења буџетских средстава у 2012.
години.
IV Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-400-8-3/13		
Датум: 17.05.2013. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

________________________________
На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр.
14/05, 2/13) члана 110. и 117. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр.16/05) Скупштина општине Рибник је
након разматрања Извјештаја о раду и пословању
ЈЗУ ”Дом здравља Рибник” за 2012. год. на VII
(седмој) редовној сједници одржаној 16.05.2013.
године донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник не усваја
Извјештај о раду и пословању ЈЗУ ”Дом здравља

април 2013.
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Рибник” за 2012. год. из следећих разлога:
- оствареног укупног губитка у
износу од око 300 000 КМ у 2012. години
и створених укупних обавеза од 938 310
КМ закључно са 31.12.2012. год.
- ненамјенског утрошка 270 000
КМ који износ је према Уговору о
финансирању Дома здравља Рибник за
2012. год. од 26.03.2012. год. предвиђен
за рјешавање технолошког вишка и
финансијских проблема установе
- неуплаћених доприноса за плате
тако да су дугови за доприносе и порезе
на крају године достигле износ од 320
000 КМ
- непланског и незаконитог
запошљавања нових радника супротно
препоруци
Министарства здравља
и социјалне заштите датој у акту бр.
11/03-500.1-411.2/08 од 20.01.2010. год.
којом се о забрањује запошљавање
нових радника у здравствене установе
без сагласности Министарства
- нерационалне и нетранспарентне
потрошње горива у 2012. години у
корист физичких лица и установа
супротно Правилнику и без путних
налога и уговора.
- нетранспарентне додјеле специјализације мимо Управног одбора и
љекарског колегија не водећи рачуна
о потребама Дома здравља и локалне
заједнице
II Скупштина општине обавезује Директора
и Управни одбор ЈЗУ ”Дом здравља Рибник” да у
оквиру својих надлежности од надлежних органа
затраже контролу законитости рада и пословања ЈЗУ
“Дом здравља Рибник” од периода када је Влада РС
свела све обавезе свих домова здравља на нулу.
III
Скупштина
општине
обавезује
директора да са менаџментом Дома здравља направи
краткорочни и дугорочни план санације обавеза
Дома здравља Рибник.
IV Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-50-5-3/13		
Датум: 17.05.2013. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

________________________________
На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“
бр.14/05) члана 110. и 117. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, бр.16/05) Скупштина општине Рибник је

након разматрања Извјештаја о раду ЈУ ”Народна
библиотека Рибник” за 2012. год. и годишњег
Програма рада и финансијског плана установе за
2013. год. на VI (шестој) редовној сједници одржаној
25.04.2013. године донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник враћа на
дораду Извјештај о раду ЈУ ”Народна библиотека
Рибник” за 2012. год. и годишњи Програм рада и
финансијски план установе за 2013. год.
II Скупштина општине Рибник обавезује
директора ЈУ”Народна библиотека Рибник” да у
сарадњи са Начелником општине сачини анализу
будућег статуса установе, достави на увид сва аката
јавне установе и исте усклади са важећим законским
прописима, а што је од пресудног значаја за давање
сагласности Скупштине општине на Годишњи
Програм рада и финансијски план установе за 2013.
год.
III Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-620-1-2/13		
Датум: 26.04.2013. год. 		

Предсједник СО
Небојша Караћ

________________________________
На основу
члана 37. и 67. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр.14/05) члана 110. и 117. Пословника
Скупштине општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“, бр.16/05) Скупштина општине
Рибник је након разматрања Информације о стању
криминалитета, јавног реда и мира и безбједности
саобраћаја на подручју општине Рибник за 2012.
годину на VI (шестој) редовној сједници одржаној
25.04.2013. године донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник се упознала
са Информацијом о стању криминалитета, јавног
реда и мира и безбједности саобраћаја на подручју
општине Рибник за 2012. годину.
II Скупштина општине Рибник није у
потпуности задовољна предметном Информациојом
због:
- спорог расвјетљавања тежих кривичних дјела из ранијег периода која у
Информацији нису ни споменута
- лоше материјално - техничке
опремљености
Полицијске станице
Рибник и недовољног залагања
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руководећих за побољшање исте
начина
запошљавања
у
Полицијској станици Рибник при
чему се не води довољно рачуна о
запошљавању квалификованих кадрова
из ове области са подручја општине
Рибник
II Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-20-32-2/13		
Датум: 26.04.2013. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

________________________________
На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр.
14/05, 2/13) члана 110. и 117. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр.16/05) Скупштина општине Рибник је
након разматрања Информације о раду Републичке
управе за геодетске и имовинско - правне послове,
Подручна јединица Рибник за 2012. год. на VIII
(осмој ) редовној сједници одржаној 30.05.2013.
године донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник се упознала
са Информацијом о раду Републичке управе за
геодетске и имовинско - правне послове, Подручна
јединица Рибник за 2012. год.
II Скупштина општине Рибник подржава
успостављање катастра непокретности за КО
Рибник Горњи и препоручује да се што прије
приступи успостави катастра непокретности и за
друге катастарске општине на подручју општине
Рибник које су у службеној употреби по новом
премјеру.
III Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-95-2-2/13		
Датум: 31.05.2013. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

________________________________
На основу члана 47. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“,
бр. 14/05, 2/13) ) члана 35. Пословника СО Рибник
( “Службени гласник општине Рибник” бр. 16/05),
Скупштина општине Рибник је, након разматрања
Извјештаја о извршењу буџета општине Рибник за
2012. год. и о раду Начелника општине и Општинске
административне службе за 2012. годину на

VII (седмој) редовној сједници
16.05.2013. год. донијела:

одржаној дана

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за анализу стања
у области инвестиција у 2012. год.
I
У Комисију за анализу стања у области
инвестиција у 2012. год. именују се:
1. Слободан Антонић, предсједник
2. Маринко Стојановић, члан
3. Душко Дакић, члан
II
Комисија има задатак да извши увид у
релавантну документацију у области инвестиција
у 2012. год. (пројекти, тендери, уговори, записници
надлежних органа или комисија који су били задужени
за верификацију извршених инвестиционих радова
у 2012. год. ), да о утврђеном стању сачини извјештај
и исти достави Скупштини на разматрање.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 02-022-14/13		
Датум: 17.05.2013. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

________________________________
На основу члана 125. став 2. тачка г) Закона
о основном образовању и васпитању („Службени
гласник РС“, бр.74/08; 71/09; 104/11), члана 7. и
8. Правилника о избору и раду школског одбора
(„Службени гласник РС“ 7/09; 37/09) и члана 37.
Статута општине Рибник („Службени гласник
Општине Рибник“, бр.14/05, 2/13) Скупштина
општине Рибник на VIII (осмој) редовној сједници
одржаној дана 30.05.2013. године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора
ЈУ Основна школа “Никола Мачкић “ Превија
I Петровић Драган ( ССС) из Растоке, бира
се за члана Школског одбора ЈУ Основна школа
“Никола Мачкић “ Превија у име локалне заједницеОпштине Рибник.
II Права и дужности изабраног члана
Школског одбора прописана су Законом.
III Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику
општине Рибник“

април 2013.
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Број: 02-610-6/13		
Датум: 31.05.2013.год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 55. Статута
општине Рибник („Службени Гласник општине
Рибник“, број 14/05), члана 5. Одлуке о извршењу
буџета општине Рибник и Захтјева Добровољног
ватрогасног друштва Рибник број 01-057-1/13,
Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.

ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава у износу
од 500,00 КМ на име једнократне новчане помоћи
Мр Горану Амиџићу ЈМБГ 0506978102396 из Б.Луке
за суфинансирање трошкова израде докторске
дисертације на тему “Повезаност организованог
криминала и тероризма као пријетња безбедности
Босне и Херцеговине”.
Члан 2.
Средства исплатити на рачун именованог
број 5710000101529387 код Комерцијалне банке а.д.
Бања Лука.
Члан 3.

Одобравам утрошак средстава у износу
500,00 КМ Добровољном ватрогасном друштву
Рибник са буџетске позиције 412999- Остали
непоменути расходи.

За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек
за финансије и рачуноводство.

Члан 2.
Одобрена средства дозначити на жиро
рачун Ватрогасног друштва Републике Српске 562099-0001250921 на име чланарине Добровољног
ватрогасног друштва Рибник.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења
а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник“.
		
Број : 01- 532-109-1 /13		
Начелник општине
Дана: 20.05.2013.год.
Горан Савић, дипл.ек

Члан 3.

________________________________

За извршење ове Одлуке задужује се Одсјек
за финансије и рачуноводство.

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 43. Закона о буџетском систему РС
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 25/12),
Правилника о утрошку средстава буџетске резерве
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 6/10) a на
позив Општине Козарска Дубица за помоћ Наташи
Вребац из Козарске Дубице, Начелник Општине
доноси:

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 01- 057-1/13
Дана: 04.04.2013. год.

Начелник општине
Горан Савић, 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 43. Закона о буџетском систему РС
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 25/12),
Правилника о утрошку средстава буџетске резерве
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 6/10), a
на захтјев Мр Горана Амиџића из Б.Луке, Начелник
Општине доноси:

Члан 4.

ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава у износу од
150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за
лијечење Наташе Вребац из Козарске Дубице.
Члан 2.
Средства исплатити на
рачун број
5673015007351002 код “Sberbank AD BL” Б.Лука на
име Виолета Вребац.

Страна 6, Број 4-2013

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РИБНИК

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- 532-234-1 /13
Начелник општине:
Дана: 20.05.2013.год.
Горан Савић, 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 43. Закона о буџетском систему РС
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 25/12),
Правилника о утрошку средстава буџетске резерве
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 6/10), a на
захтјев Перишић Љиљане из Калиновика, Начелник
Општине доноси:

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ број 101/04,
42/05 и 118/05), члана 55. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, број 14/05),
члана 43. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“ број 121/12) и Захтјева Средњошколског
центра „Лазар Ђукић“ број 01-532-250/13 од
22.05.2013.године, Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава у износу 400,00 КМ
на име новчане награде ученику генерације школске
2012/2013 године у средњошколском центру „Лазар
Ђукић“ Рибник Касаповић Милани. Одобрена
средства дозначити на текући рачун именованог
ученика 562-099-8112605970 код НЛБ Развојне банке
ад.
Расходе по овом основу књижити на
позицију 412944- расходи за поклоне, награде и
признања.
Члан 2.

ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве

За извршење ове Одлуке задужује се Одсјек
за финансије и рачуноводство.

Члан 1.

Члан 3.

Одобравам утрошак средстава у износу
од 150,00 КМ на име једнократне новчане помоћи
Перишић Љиљани из Калиновика за потребе
лијечења.
Члан 2.

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

Средства
исплатити на жиро
рачун
именоване број 5621008006424483 код НЛБ Развојне
банке.
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- 532-207-1 /13		
Начелник општине
Дана: 14.05.2013.год.
Горан Савић, дипл.ек
________________________________

Број: 01-532-250-1/13
Дана: 27.05.2013. год.

Начелник општине
Горан Савић, 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 43. Закона о буџетском систему РС
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 25/12),
Правилника о утрошку средстава буџетске резерве
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 6/10) a
на захтјев Бркић Драгане из Г.Рибника, Начелник
Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава у износу
од 500,00 КМ на име једнократне новчане помоћи

април 2013.
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Бркић Драгани из Рибника за потребе лијечења у
Републици Србији.
Члан 2.
Средства исплатити на рачун број
5620998093695626 код НЛБ Банке.
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- 532-241-1 /13		
Дана: 27.05.2013. год.

Начелник општине
Горан Савић, 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 43. Закона о буџетском систему РС
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 25/12),
Правилника о утрошку средстава буџетске резерве
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 6/10) a
на захтјев Ђурић Панте из Чађавице, Начелник
Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава у износу
од 500,00 КМ на име једнократне новчане помоћи
Ђурић Панти из Чађавице за потребе лијечења тешко
обољеле кћерке Мирјане на ВМА Београд.
Члан 2.
Средства
исплатити на трансакциони
рачун број 5511041114576489 број рачуна клијента
45133462000.
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- 532-244-1 /13		
Начелник општине
Дана:27.05.2013.год.
Горан Савић, 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 43. Закона о буџетском систему РС
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 25/12),
Правилника о утрошку средстава буџетске резерве
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 6/10) a на
захтјев ЈУ ОШ “Петар Кочић”, Начелник Општине
доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава у износу
од 400,00 КМ на име организације и покривања
трошкова поводом обиљежавања Дана школе ЈУ ОШ
“Петар Кочић”.
Члан 2.
Средства исплатити на рачун Синдикалне
организације школе број 5620990001106779 код НЛБ
Банке.
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- 610-5-1/13		
Начелник општине
Дана: 27.05.2013.год.
Горан Савић, дипл.ек
________________________________
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На основу члана 72. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 101/04),
члана 11. Закона о социјалној заштити (“Службени
гласник РС” бр. 37/12) и чл 55. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр.
14/05) доносим:
ПРАВИЛНИК
о партиципацији у трошковима превоза
ученика
Члан 1.
Овим Правилником ближе се одређују
услови за партиципацију у трошквима плаћања
превоза ученицима средњег усмјереног образовања
и партиципацију у трошковима превоза ученика
основних школа у општини Рибник, чији суродитељи
или старатељи у стању социјалне потребе.
Члан 2.

		

Корисници средстава предвиђени чланом
1. овог Правилника требају испуњавати следеће
опште услове:
• да су пријављени на подручју општине
Рибник
• да су редовни ученици
• да имају примјерено владање
• да су им родитељи или старатељи у стању
социјалне поребе у смислу члана 2. Закона о
социјалној заштити(„Службени гласник РС“
бр. 37/12), овај услов се не односи на (Шесту
групу) приоритета овог Правилника.
• покретна имовина не прелази 7.000 КМ
• да се не води у регистру привредних
субјеката
Члан 3.
Приоритет у оставривању права из овог
Правилника имају:
Прва група
Дјеца чија су оба родитеља незапослена
или један родитељ уколико је ријеч о
самохраном родитељу
Друга група
Дјеца под старатељством независно од
материјалних услова и покретне имовине стараоца
Трећа група
Дјеца вишечланих породица (троје и више
дјеце) зависно од материјалних услова тј. да укупна
лична нето примања породице по члану не прелази
следећи цензус:
• четверо и више дјеце 140 КМ
• троје дјеце
120 КМ
• двоје дјеце
100 КМ

Четврта група
Дјеца
чији су родитељи пензионери
зависно од материјалних услова тј. да укупна
лична нето примања породице по члану не
прелази следећи цензус:
• четверо и више дјеце 140 КМ
• троје дјеце
120 КМ
• двоје дјеце
100 КМ
Пета група
Дјеца чији је само један родитељ запослен
зависно од материјалних услова тј. да укупна
лична нето примања породице по члану не
прелази следећи цензус:
• четверо и више дјеце 140 КМ
• троје дјеце
120 КМ
• двоје дјеце
100 КМ
Шеста група
Најбољи ученици по приједлогу школе,
независно од материјалних услова и покретне
имовине.
Члан 4.
Поступак оставривања права прописаних овим
Правилником покреће се писменим захтјевом
Одјељењу за општу управу општине Рибник.
Члан 5.
		
Захтјев се подноси на почетку школске
године или накнадно кад се остваре услови
предвиђени чланом 2. овог Правилника.
Уз захтјев су ученици дужни доставити доказе о
испуњавању услова из члана 2.и 3. овог правилника
и то:
		
- за услове из тачке 1. члана 2. - Увјерење из
ЦИП-са,
- за услове из тачке 2. и 3. члана 2. те групе шест члана
3. овог Правилника – Потврду
коју издаје стручна служба школе,
- за услов из тачке 4. члана 2. те од прве до пете
групе члана 3. - Кућну листу, потврду са бироа да
су родитељи незапослени, рјешење о старатељству,
потврду о тромјесечном просјеку примања родитеља
уколико су запослени или потврду о висини пензије
уколико су пензионери.
- за услове из тачке 5. члана 2. - Увјерење о процјени
покретне имовине
- за услове из тачке 6.члана 2. - Увјерење да се не води
у регистру привредних субјеката
Члан 6.
		
О испуњавању услова из овог Правилника
одлучује Комисија коју формира Начелник одјељења
за општу управу.
		
На основу приједлога комисије Начелник
одјељења за општу управу издаје потврде које су
основ за фактурисање и исплату превозника.
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Члан 7.
		
Корисници средстава дужни
су пријавити сваку промјену која је од утицаја
на остваривање права која су утврђена овим
Правилником.
Члан 8.
		
Висина партиципације се одређује зависно
од броја корисника овог права те расположивих
финансијских средстава. Права из овог Правилника
не могу бити предмет извршења.
Члан 9.
		
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у Службеном гласнику
општине Рибник.
			

Члан 10.

		
Ступањем на снагу овог Правилника
престаје да важи Правилник о партиципацији у
трошковима превоза ученика бр. 01-02-1-2/10 од
02.02.2010. год.
Број: 01-02-6/13			Начелник општине
Датум: 11.04.2013. год.
Горан Савић, дипл.ек
________________________________
На основу члана 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 101/04;
42/05; 118/05) ), члана 2. 11. и 54. Закона о социјалној
заштити (“Службени гласник РС” бр. 37/12) и члана
55. Статута општине Рибник („Службени гласник
РС”, бр. 14/05), Начелник општине д о н о с и:
ПРАВИЛНИК
за
додјелу једнократних новчаних помоћи
Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови, начин
и поступак за утврђивање и остваривање права на
једнократне новчане помоћи, начин обезбеђења
средстава и друга питања од значаја за остваривање
права прописаних овим Правилником.
Члан 2.
Корисници права предвиђеним овим
Правилником су лица или породице у стању
социјалне потребе која су наведена у члану 17.
Закона о социјалној заштити (“Службени гласник
РС” бр. 37/12)

Члан 3.
Права утврђена овим Правилником могу
остварити лица из чл. 2. у виду једнократних новчаних
помоћи, усмјерених на ублажавање (отклањање)
стања социјалне потребе и то под условом:
1. Да има пребивалиште на подручју општине у
којој тражи остваривање права на материјално
обезбјеђење,
2. Да је неспособан за рад,
3. Да нема имовине или, ако је има, да није довољна
за издржавање,
4. Да нема лица која су по закону обавезна да нису у
могућности да извршавају обавезе издржавања,
5. Да је у посебним околностима из члана 18. Закона
о социјалној заштити (“Службени гласник РС” бр.
37/12).
6. То право не користе по другом основу.
Члан 4.
Права која припадају лицима из чл. 2. овог
Правилника су:
1. Партиципација у трошковима сахране лица у
стању социјалне потребе,
2. Партиципација у трошковима превоза при
прикупљању медицинских налаза и
набавке
лијекова,
3. Партиципација у трошковима набавке животних
намирница и хигијенских средстава,
4. Партиципација у трошковима комуналне
потрошње.
Члан 5.
За случај смрти лица у стању социјалне
потребе, накнаду трошкова сахране остварује лице
које је сахрану обавило у висини од 200 КМ, осим
у случају бескућника када се за истог одобравају
средства за набавку сандука, покрова и крста у пуном
износу .
Члан 6.
Лице у стању социјалне потребе има право
на партиципацију у трошковима набавке гарнитуре
лијекова који нису на позитивној листи, највише два
пута годишње у износу по 50 КМ.
Лица из претходног става имају право на
партиципацију у трошковима превоза изван
сједишта општине, ради прикупљања медицинске
документације и лијечења.
Члан 7.
Лица или породице из члана 2. овог
Правилника имају право на партиципацију у
трошковима набавке пакета животних намирница
и хигијенских средстава у висни прописаном чланом
54. тачка (2) и (3) Закона о социјалној заштити
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(“Службени гласник РС” бр. 37/12), на годишњем
нивоу.
Изузетно, Начелник одјељења за општу
управу, може одобрити и већи износ средстава кад
оцјени да се набавком напријед наведеног могу
спријечити социјални-здравствени проблем у
породици.
Под саржајем пакета подразумјевају се,
основне животне намирнице и основна хигијенскосанитарна средства.
Подносилац захтјева има право на слободан
избор трговца, код којег може набавити садржај
пакета.
Члан 8.
Лица или породице из тачке 2. овог
Правилника имају право на партиципацију у
трошковима комуналне потрошње у износу до 200 КМ
на годишњем нивоу. Под комуналним трошковима
у смислу овог Правилника, подразумјевају се
трошкови електричне енергије, трошкови потрошње
воде, трошкови огрева и сл.
Члан 9.
Поступак за доношење рјешења о правима
утврђеним у овом Правилнику проводи се на основу
писменог или усменог захтјева у складу са чланом
52. ЗУП (Сл.гласник РС», бр. 13/02.).
Странка је дужна уз захтјев приложити доказе којим
захтјев чини основаним.
Члан 10.
Захтјеве из предходног члана разматра
Комисија од три члана коју именује Начелник
одјељења за општу управу.
Комисија из предходног члана доставља
Начелнику одјељења за општу управу, препоруку за
додјелу једнократне новчане помоћи.
На основу препоруке Комисије, рјешење
о додјели једнократне новчане помоћи доноси
Начелник одјељења за општу управу.
У изезетним случајевима и независно од
рада Комисије начелник одјељења за општу управу
може донијети рјешење о додјели једнократне
новчане помоћи и то за највише пет подносиоца
захтјева (случајева ) у току мјесеца.
Члан 11.
Права стечена по овом Правилнику не могу
се пренијети на друго лице.
Члан 12.
Накнаде предвиђене овим Правилником не
могу бити предмет извршења.

Члан 13.
Одјељење за општу управу води јединствену
евиденцију корисника права предвиђених овим
Правилником.
Члан 14.
Лице коме је исплаћено новчано примање по
овом Правилнику на које није имало право, дужно је
вратити примљени износ средстава.
О поврату средстава у смислу става 1. овог члана
рјешавају органи из чл. 10.овог Правилника.
Члан 15.
Средства потребна за остваривање и
кориштење права предвиђених овим Правилником
обезбјеђују се у буџету општине за сваку фискалну
годину.
Уколико су средства недовољна за остваривање
права предвиђених овим Правилником, Комисија из
члана 10. овог Правилника ће утврдити приоритете
и обим права.
Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у Службеном гласнику
општине Рибник.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје
са да важи Правилник за додјелу једнократних
новчаних помоћи бр. 01-02-1-1/10 од 02.02.2010 год.
Број:01-02-7/13		
Датум: 10.05.2013. год.

Начелник општине
Горан Савић, дипл.ек

________________________________
На основу члана 62. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр.
14/05), и члана 6. Правилника о партиципацији у
трошковима превоза ученика, број 01-02-6/13 од
11.04.2013. године, Начелник одјељења за општу
управу д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за разматрање захтјева за
партиципацију у трошковима превоза ученика
Члан 1.
У Комисију за за разматрање захтјева за
партиципацију у трошковима превоза ученика
именујем:
1. Ђукић Биљана – предсједник
2. Благојевић Невенка – члан и
3. Ступар Драгана – члан.
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Члан 2.
Задатак комисије је да:
- Размотри пристигле захтјеве за
партиципацију у трошковима превоза, те оцјени
основаност истих,
- Сачини листу корисника који испуњавају
услове, поштујући приоритете дефинисане у
Правилнику о партиципацији у трошковима превоза
ученика,
- Начелнику одјељења за општу управу
доставе препоруку за ученике којима треба издати
потврду за мјесечну карту.
Члан 3.
Комисија је дужна да са захтјевима
приспјелим у току мјесеца, поступи на начин
описан у члану 2. овог рјешења најкасније до 10 - тог
у месецу за претходни мјесец.
Члан 4.
Доношењем овог рјешења престаје да важи
рјешење број 03-345-46/13 од дана 09.04.13. године.
Број: 03-345-48/13
Дана: 12.04.2013. године

Начелник одјељења
Мр. Душко Дакић

________________________________
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