СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК

Број: 8/2013, Година XIV, Датум: 04. октобар 2013.

Раде Јованића бб, Тел/Факс: 050 / 430-070, Е-mail: skupstina@opstinaribnik.org, www.opstinaribnik.org
На основу члана 30. и 95. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске
бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 37. и 108. Статута
општине Рибник (“Службени гласник општине
Рибник бр. 14/05 и 2/13), Скупштина општине Рибник
на XII ( дванаестој) редовној сједници одржаној дана
26.09.2013. год. је донијела:
ОДЛУКУ
братимљењу и успостављању сарадње општине
Рибник са општином Темерин из Републике
Србије
Члан 1.
У циљу развијања свестране сарадње и
пријатељских веза, а на принципима изражене
воље, међусобног уважавања и обостраног интереса
њихових грађана братиме се општина Рибник и
општина Темерин из Републике Србије.
Члан 2.

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 здравственом осигурању становништва
на подручју општине Рибник на XII (дванаестој) редовној
сједници одржаној 26.09.2013. године донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник се упознала
са Информацијом о здравственом осигурању
становништва на подручју општине Рибник.
II Скупштина општине Рибник очекује да
ће се изласком из рецесије код привредних субјеката
створити повољнији услови за редовно извршавање
обавеза по основу уплате доприноса за здравствено
осигурање, чиме би се стекли и бољи услови
за квалитетније пружање здравствене заштите
становништва општине Рибник.

Братимљење општина основ је за развијање
и јачање пријатељских односа и сарадње у
области управе, привреде, комуналних дјелатности,
здравства, културе, социјалне заштите, заштите
животне средине и другим областима од заједничког
интереса.

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

Члан 3.

________________________________

Општина Рибник и Општина Темерин
потписаће “Повељу о братимљењу”.
Овлашћује се Начелник општине Рибник да на
основу ове одлуке потпише “Повељу о братимљењу”
и обезбједи њено спровођење.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
Број: 02-014-17-1/13		
Датум, 30.09.2013. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

________________________________

Број:02-50-7-2/13		
Датум: 30.09.2013. 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 стању у области запошљавања у
предузећима и установама на подручју општине
Рибник на XII (дванаестој) редовној сједници одржаној
26.09.2013. године донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник се упознала
са Информацијом о стању у области запошљавања
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у предузећима и установама на подручју општине
Рибник.
II Скупштина општине Рибник тражи да се
настави континуитет запошљавања радника кроз
пројекте у привреди, пољопривреди, а поготово кроз
пројекат “Заједно до посла”.
III Скупштина општине Рибник тражи да
се при реализацији свих пројекта запошљавања,
јавним позивима на огласним таблама по мјесним
канцеларијама и путем радио Рибника, анимира што
већи број грађана који траже посао.
IV Скупштина општине Рибник очекује да ће
постепени излазак из ресеције на који указују реални
показатељи раста БДП у Републици Српској, имати
позитивног утицаја на повећање броја запослених
лица у општини Рибник у наредном периоду.
V Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број:02-10-1-2/13		
Датум: 30.09.2013. 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 и активностима
невладиних организација на подручју општине Рибник
за 2012. год. на XII (дванаестој) редовној сједници
одржаној 26.09.2013. године донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник се упознала
са Информацијом о раду и активностима невладиних
организација на подручју општине Рибник за 2012.
год.
II Скупштина општине Рибник подржава
рад невладиних организација те им сугерише тјешњу
међусобну сарадњу, нарочито приликом аплицирања
и реализације будућих пројекта.
III Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број:02-323-4-1/13		
Датум: 30.09.2013. 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 реализацији одлука,
закључака и других аката донешених од стране
Скупштина општине Рибник за прво полугодиште
2013. год. на XII (дванаестој) редовној сједници
одржаној 26.09.2013. године донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник усваја
Извјештај о реализацији одлука, закључака и других
аката донешених од стране Скупштина општине
Рибник за прво полугодиште 2013. год.
II Скупштина општине Рибник тражи
од Начелника општине да се и даље дослиједно
извршавају све одлуке и друга акта која доноси
Скупштина општине, те да се о реализацији истих
благовремено извјештава Скупштина.
III Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број:02-022-23-1/13		
Датум: 30.09.2013. год.

Предсједник СО
Небојша Караћ

________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 101/04, 42/05, 118/05)
и члана 55. Статута општине Рибник (“Службени
гласник општине Рибник“, бр. 14/05, 2/13), те Програма
спортских и културних активности на подручју
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, бр. 2/13) Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Овом Одлуком одобравам утрошак средства
са позиције 412991 – расходи за обиљежавање
значајних датума у висини од 335,34 КМ у циљу
плаћања пића утрошеног у организацији заједничке
прославе Дана и Крсне славе општине Рибник и
Крсне славе Цркве Рођења Пресвете Богородице у
Горњем Рибнику.
Члан 2.
Пренос средства из члана 1. ове Одлуке
извршити на жиро рачун предузећа „DGR“ d.o.o.
Бања Лука.
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Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одсјек за финансије и рачуноводство.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 01-532-430/13.
Датум: 01.10.2013. год.

Начелник општине
Горан Савић, дипл.ек

________________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 )
и члана 55. Статута општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник“, бр. 14/05, 2/13), те Програма
спортских и културних активности на подручју
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, бр. 2/13) Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Овом Одлуком одобравам утрошак средства са
позиције 412991 – расходи за обиљежавање значајних
датума у висини од 2.800,00 КМ у циљу учешћа у
трошковима организације заједничке прославе Дана
и Крсне славе општине Рибник и Крсне славе Цркве
Рођења Пресвете Богородице у Горњем Рибнику.
Члан 2.
Пренос средства из члана 1. ове Одлуке извршити на
жиро рачун Српске Православне Црквене Општине СПЦО бр.5620990001114054 код НЛБ Развојне банке.
Члан 3.
СПЦО је дужна Одјељењу за друштвене
дјелатности доставити финансијски извјештај о
утрошку одобрених средстава најкасније три мјесеца
по одобравању истих.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одсјек за
финансије и рачуноводство.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у “Службеном гласнику општине Рибник”.
Број: 01-532-429/13.
Начелник општине
Датум: 01.10.2013. год.
Горан Савић , 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 2013. год.
а рјешавајући по захтјеву Комуналног предузећа
„Рибник“ а.д. Рибник, начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам средства у износу од 7.000,00
КМ на име гранта за набавку опреме за потребе
опремања Комуналног предузећа.
Члан 2.
Средства исплатити са буџетске позиције
511375 Издаци за набавку опреме за КП Рибник ,
потрошачка јединица 00500120 Начелник општине,
на жиро рачун КП ,,Рибник,, а.д. из Рибника.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужујем одсјек
за финанисије и рачуноводство.
Члан 4.
Задужујем директора КП „Рибник“ а.д. да
поднесе извјештај о утрошкусредстава по окончању
пројекта, а најкасније до краја буџетске године.
Број : 01-370-17-1 /13
Дана:19.09.2013.год.

Начелник општине
Горан Савић, 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), у циљу реализације буџетских
расхода за 2013.годину а рјешавајући по захтјеву
грађана са подручја МЗ Ситница, Начелник општине
доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава за елементарне непогоде
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава у износу
5.686,20 КМ на име финансирања испоруке питке
воде становништву на подручје мањачког платоа
Мјесне заједнице Ситница, које је угрожено сушом и
несташицом питке воде.
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Одобрена средства дозначити на рачун
добављача КП Рибник из Рибника по Фактури број
71/2013.
Расходе по овом основу књижити на позицију
412999- остали непоменути расходи средства за
елементарне непогоде.
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: 01-339-1-4/13
Дана: 19.09.2013. год.

Начелник Општине
Горан Савић, 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 утрошку средстава за стимулацију
пољопривредне производње општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” број: 2/12),
Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за регресирање камата на
пољопривредне кредите
за период јануар-јун 2013. године
Члан 1.
На приједлог комисије за регресирање
камата на пољопривредне кредите доносим одлуку
о исплати средстава за регресирање камата на
пољопривредне кредите на текући рачун корисника
кредита сходно прегледу обрачуна за период јануарјун 2013. године који је саставни дио ове одлуке.
Члан 2.
Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник са позиције 415 229 – Остали текући
грантови – грантови у пољопривреди у укупном
износу од 3.852,47 КМ.
Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење
за привреду и финансије.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 01-33-9-21 /13.
Датум: 17.09.2013. год.

Начелник општине
Горан Савић, дипл.ек

________________________________
На основу члана 122. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 101/04,
118/05, 42/05), а поводом Јавног конкурса за пријем
службеника и приправника у Административну
служби општине Рибник бр. 01-120-44/13 од
18.07.2013. год. Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о избору кандидата службеника и приправника
за пријем у радни однос у
Административну службу општине Рибник
Члан 1.
Поводом Јавног конкурса за пријем
службеника и приправника у Административну
служби општине Рибник бр. 01-120-44/13 од
18.07.2013. год. а на основу редослиједа кандидата
који је утврдила Комисија за спровођење поступка за
пријем службеника и приправника у АСО Рибник,
овом Одлуком одређујем да се :
1. на радно мјесто “самостални стручни сарадник
за послове социјалне и дјечије заштите” прима
кандидат Ђукић Биљана - дипл.социјални радник из
Превије
2. на радно мјесто “самостални стручни сарадник
за урбанизам” прима кандидат Стојановић Никола
- дипломирани инжињер архитектуре из Рибника.
Члан 2.
Ради обављања приправничког стажа у
Административну службу општине Рибник примају
се следећи кандидати:
1. дипл.правник Ћулум Марко
2. дипл.економиста Савић Борислав,
3. дипл.економиста Петровић Александар,
Члан 3.
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 и приправника у Административну
службу општине Рибник именована Рјешењем
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Скупштине општине бр. 02-120-43-1/13 од 02.07.2013.
год. је спровела законом предвиђени поступак,
након чега је Записником бр. 01-120-44-22/13 од
12.09.2013. године утврдила редослијед кандидата
и исти доставила на даље поступање Начелнику
општине.
Уважавајући редослијед кандидата, а
примјеном члана 122. Закона о локалној самоуправи
(“Сл.гласник РС” бр. 101/04; 42/05; 118/05) којим је
прописано да Одлуку о избору кандидата доноси
Начелник , одлучено је као горе.
Број: 01-120-44-24/13
Датум: 16.09.2013. год.

Начелник општине
Горан Савић, дипл. ек

________________________________
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