СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК
Број: 10/2013, Година XIV, Датум: 16. децембар 2013.

Раде Јованића бб, Тел/Факс: 050 / 430-070, Е-mail: skupstina@opstinaribnik.org, www.opstinaribnik.org
На основу члана 3. 5. 12. и 13. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број 68/07; 109/12), члана 30. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 37. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник” број 14/05, 2/13), а у складу са Уредбом о
класификацији дјелатности РС („Службени гласник
Републике Српске“ број 9/13) Скупштина општине
Рибник на XIV (четрнаестој) редовној сједници
одржаној дана 10.12.2013. год. је донијела:

Члан 4.
ЈУ „Културни центар Рибник“ Г. Рибник је
установа од посебног друштвеног интереса за област
културе и образовања.
Члан 5.
Културни центар има својство правног лица,
које се стиче уписом у судски регистар.
Члан 6.

ОДЛУКУ
о организовању и усклађивању пословања
ЈУ “Културни центар Рибник“ Г. Рибник
Члан 1.
Овом одлуком се врши усклађивање организације и пославања ЈУ“Културни центар Рибник“
Г. Рибник са Законом о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“ број 68/07
и 109/12) и Уредбом о класифкацији дјелатности РС
(„Службени гласник Републике Српске“ број 9/13).
НАЗИВ ОСНИВАЧА
Члан 2.
Општина Рибник (у даљем тексту: Оснивач)
организује и усклађује Јавну Установу „Културни
центар Рибник“ Г. Рибник (у даљем тексту: Културни
центар), која обавља дјелатности на територији
општине Рибник.
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ УСТАНОВЕ
Члан 3.
Назив установе је: Јавна установа „Културни
центар Рибник“ Г. Рибник.
Скраћени назив установе је: ЈУ “Културни центар
Рибник“ Г. Рибник.
Сједиште ЈУ “Културни центар Рибник“ је у Горњем
Рибнику, ул. Раде Јованића бб.

У правном промету са трећим лицима,
Културни центар иступа у своје име и за свој рачун,
самостално, без ограничења.
За обавезе створене у правном промету са
трећим лицима Културни центар одговара својом
цјелокупном имовином.
За обавезе Културног центра у правном промету Оснивач одговара до висине оснивачког улога.
ДЈЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ
Члан 7.
Дјелатност установе је :
18.1 Штампање и услужне дјелатности повезане са
штампањем;
18.12 Остало штампање;
18.20 Умножавање (репродукција) снимљених
записа;
47.6 Трговина на мало производима за културу и
рекреацију у специјализованим
продавницама;
58.1. Издавање књига, периодичних публикација и
остале издавачке дјелатности;
59.14 Дјелатност приказивања филмова;
60.10. Емитовање радио програма;
73.11 Агенције за рекламу и пропаганду;
74.20 Фотографске дјелатности;
85.52 Образовање из области културе;
85.59 Остало образовање, д.н.;
90.01 Извођачка умјетност;
90.04 Рад умјетничких објеката;
93.21 Дјелатности забавних и тематских паркова;
93.29 Остале забавне и рекреативне дјелатности.
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Културни центар без уписа у судски
регистар може да обавља и друге дјелатности које
служе дјелатности уписаној у судски регистар, које
се уобичајено обављају уз те дјелатности, у мањем
обиму или повремено, а у циљу оставривања
функције за коју је основана.

СРЕДСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ И ПОЧЕТАК РАДА
УСТАНОВЕ И НАЧИН ОБЕЗБЈЕЂИВАЊА
СРЕДСТАВА
Члан 8.
ЈУ „Културни центар Рибник“ је настао
промјеном облика организовања ЈП „Центар за
културу, информисање и образовање Рибник“ а
на основу Одлуке СО Рибник о промјени облика
организовања бр. 02-641-7/07 од 05.11.2007.године
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 6/07)
Основни капитал је у сталној имовини чија
вриједност по књиговодственом стању на дан 31.12.2012.
године износи: 3.452 КМ, и састоји се од опреме.
Члан 9.
Средства за пословање Културног центра
обезбјеђују се из:
- Буџета Оснивача,
- Од остварених средстава за пружене услуге заинтересованим субјектима,
- Донаторства,
- Други извори прихода прописани законом.

благовремено и по правилима струке, на начин
који ће задовољити потребе и интересе грађане
из области културе и образовања на територији
општине за који је основан, на законит начин и у
складу са закљученим уговорима и споразумима,
те да неће, без сагласности Оснивача предузети
обављање других послова који не представљају
предмет дјелатности утврђених Статутом и Одлуком
о организовању и пословању установе.
Културни центар ће подносити Оснивачу
извјештаје најмање једном годишње, а на захтјев
Оснивача и чешће.
Оснивач према Културном центру има
обавезе које су садржане у члану 9. и 10. ове Одлуке,
као и другим законским и подзаконским актима.
ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РИБНИК“ Г.
РИБНИК
Члан 12.
Органи управљања и руковођења Културног
центра су:
- Управни одбор и
- Директор
Члан 13.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА У ПОГЛЕДУ
ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ

Чланове Управног одбора именује и
разрјешава Оснивач на период од четири године.
Члан 14.
Управни одбор ЈУ „Културни центар
Рибник“ састоји се од три члана, с тим да запослени
у Културном центру не могу бити чланови Управног
одбора.

Члан 10.

Члан 15.

У циљу обављања дјелатности због којих
је Културни центар основан, Оснивач у складу са
законом:
- обезбјеђује средства и прописане услове за рад,
- врши благовремено именовање и разрјешење
органа управљања и руковођења
- даје сагласност на годишњи програм рада и
финансијски план,
- разматра и усваја годишњи извјештај о пословању
и годишњи обрачун,
- даје сагласност на Статут и на акт о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста.

Директор руководи, преставља и заступа
Културни центар и одговоран је за законитост
његовог рада без ограничења.
Директора именује и разрјешава Оснивач
на период од четири године уз претходно проведен
поступак јавне конкуренције.

МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНЕ
УСТАНОВЕ „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РИБНИК“ И
ОСНИВАЧА

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

ЈУ „Културни центар Рибник“ ће у складу са
овом Одлуком донијети Статут у року од 30 дана од
доношења ове Одлуке.

Културни центар се обавезује да ће
послове из своје дјелатности обављати квалитетно,

Члан 16.
Надлежност, поступак именовања и
разрјешења органа управљања и руковођења, ближе
ће се регулисати Статутом Културног центра.

Члан 17.

децембар 2013.
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Члан 18.
До доношења новог Статута и других
општих аката, примјењиваће се постојећи уколико
нису у супротности са Законом и другим прописима.
Члан 19.
Директор и Управни одбор биће именовани
у складу са овом Одлуком након престанка мандата
на који су претходно именовани.
Члан 20.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да
важи Одлука о промјени облика организовања број:
02-641-7/07 од 05.11.2007. године.
Члан 21.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Рибник.“
Број: 02-641-6-3/13
Предсједник СО
Датум, 11.12.2013. год.
Небојша Караћ
_______________________
На основу члана 4.и 24. Закона о
административним таксама („Службени гласник
РС“ број 100/11; 103/11 и 67/13), члана 30. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број: 101/04; 42/05 и 118/05), члана 37. и 67. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“,број: 14/05) и члана 110. Пословника
Скупштине општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник бр.16/05), Скупштина општине
Рибник на XIV (четрнаестој) редовној сједници
одржаној 10.12.2013. године доноси:
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о општинским
административним таксама
Члан 1.
У члану 10. Одлуке о општинским административним таксама, („Службени гласник
општине Рибник“, бр. 3/12.) тарифни број 4. мјења се
и гласи:
За акта на основу кога физичка лица стичу
право на:
1. Вршење привредне дјелатности (за самосталне
радње) .............................................................30,00 КМ
2. Држање тезги .................................................30,00КМ
3. Држање бувљака ........................................... 30,00КМ
4. Вршење домаће радиности ....................... 20,00 КМ
5. Бављење умјетничким
и старим занатима ...................................... 20,00 КМ

6. Бављење јавним превозом лица
у друмском саобраћају ................................30,00 КМ
7. Бављење јавним превозом ствари ...........30,00 КМ
8. Бављење превозом з властите потребе ...30,00 КМ
9. Бављење угоститељском дјелатношћу
путем аутомата за припрему пића
и напитака.....................................................30,00 КМ
10. Пружање услуга смештаја и исхране
туристима изнајмљивањем кућа, станова
и соба које им служе само за одмор.........30,00 КМ
11. Бављење пословима туристичког водича...20,00 КМ
12. Бављење откупом путем откупне станице,
откупног мјеста пољопривредних
производа и стоке ........................................30,00 КМ
13. Бављење повременом и привременом трговином
(на пловним објектима, расхладним
витринама, продаја на покретном столу
и другим импровизованим објектима)
које је ограничено до једне године ...........20,00 КМ
14. Пререгистрацију дјелатности са основног
занимања на допунско обрнуто ...............30,00 КМ
15. Изнајмљивање властитог земљишта
за камповање ................................................20,00 КМ
16. Продужено радно вријеме угоститељских
објеката у којима се изводи музика уживо
за период не дужи од три мјесеца
такса се плаћа мјесечно у износу од ........30,00 КМ
17. Обављање угоститељске дјелатности изван
пословног простора:
а) на један дан................................................20,00 КМ
б) на дуже .......................................................30,00 КМ
18. Обављање дјелатности у издвојеном
пословном простору ...................................30,00 КМ
19. Добијање лиценце за превознике
који обављају јавни превоз лица
на општинском нивоу .................................30,00 КМ
20. Добијање лиценце на возне јединице
(аутобусе) .......................................................10,00 КМ
21. Промјене сједишта пословног простора .....30,00 КМ
22. Привремену одјаву дјелатности ...............30,00 КМ
23. Сталну одјаву дјелатности .........................10,00 КМ
24. Гашење издвојеног пословног простора .....10,00 КМ
25. Промјену пословног простора
на подручју општине ...................................30,00 КМ
26. Одјава тезге, бувљака, домаће радиности,
старих и умјетничких заната.....................10,00 КМ
27. Допуне дјалатности за физичка лица ......30,00 КМ
28. Такса за издавање увјерења за царињење
теретног моторног, прикључног возила
и других возила, пољопривредних
и грађевинских машина .............................30,00 КМ
29. Такса за регистрацију возне јединице
у склопу већ регистрованог јавног превоза
ствари у друмском саобраћају ...................30,00КМ
30. Такса за замјену возне јединице
у склопу већ регистрованог јавног превоза
ствари у друмском саобраћају ..................30,00 КМ
31. Такса за регистрацију возне јединице
у склопу већ регистрованог превоза
за властите потребе .....................................30,00 КМ
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32. Такса за замјену возне јединице у склопу већ
регистрованог превоза за властите
потребе ...........................................................30,00 КМ
33. Такса за издавање одобрења за обављање
самост. пољопривр. дјелатности ..............10,00 КМ
34. Издавање лиценце за теретно
моторно возило ............................................10,00 КМ
35. Издавање лиценце за прикључно возило ...10,00 КМ
36. Издавање лиценце за путничко возило
у изведби комби ...........................................10,00 КМ
37. Издавање лиценце за комбиновано возило...10,00 КМ
38. Издавање лиценце превозника
за обављање јавног превоза ствари .........30,00 КМ
39. Издавање лиценце за обављање превоза
за властите потребе .....................................30,00 КМ
40. Такса за издавање рјешења за престанак
обављања пољопривредне дјел. ..................5,00 КМ
41. Такса за одјаву возне јединице којом
се обавља јавни превоз ствари
у друмском саобраћају ................................30,00 КМ
42. Такса за одјаву возне јединице којом
се обавља превоз за властите потребе
у друмском саобраћају у износу од ..........30,00 КМ
43. За издавање и измјену рјешења за обављање
дјелатности у сеоском домаћинству ........10,00 КМ
44. За издавање и измјену рјешења
за обављање дјелатности пружања услуге
смјештаја, изнајмљивање апартмана,
кућа за одмор и соба за изнајмљивање ......10,00 КМ
45. Такса за издавање рјешења приликом
обављање угоститељске дјелатности
у пригодном радном времену ...................30,00 КМ
46. Такса за издавање рјешења за обављање
угоститељске дјелат. у времену одржавања
међународних, културних, спортскух или
сличних манифестација, а који се налазе
у зони њиховог одржавања........................30,00 КМ
47. Такса за издавање рјешења за обављање
угоститељске дјелатности за вријеме
трајања скраћеног радног времена ..........30,00 КМ
48. Такса за издавање рјешења за обављање
угоститељске дјелатности када се у периоду од
једне године од дана доношења рјешења
о одређивању скраћеног радног времена
поново покрене исти поступак у којем
се по други пут утврди испуњеност услова
за скраћење радног времена ......................30,00 КМ
49. Такса за издавање рјешења за обављање
угоститељске дјелатности у продуженом
радном времену по мјесецу .......................30,00 КМ
50. Такса за издавање легитимације
такси возила ................................................10,00 КМ
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 02-460-2-2/13
Предсједник СО
Датум, 11.12.2013. год.
Небојша Караћ
_______________________

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05,118/05 и 98/13 ), члана 37. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, број 14/05, 2/13) а у вези са чланом 62. Закона
о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ број 71/12),
Скупштина општине Рибник је на XIV (четрнаестој)
редовној сједници одржаној 10.12.2013. године донијела:
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о кредитном задужењу општине
Рибник
Члан 1.
У Одлуци о кредитном задужењу општине
Рибник бр.02-440-2/10 од 27.05.2010. год. у члану 3. став
1. тачка 3 број “6” замјењује се бројем ”8”.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 02-440-2/13
Предсједник СО
Датум, 11.12.2013. год.
Небојша Караћ
_______________________
На основу члана 31. Закона о буџетском систему
Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске бр. 121/12), члана 37. и 67. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр.
14/05 и 2/13), члана 110. и 117. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“
бр. 16/05) Скупштина општине Рибник је након
разматрања Нацрта ребаланса буџета општине Рибник
за фискалну 2013. год. на XIV (четрнаестој) редовној
сједници одржаној 10.12.2013. године донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник усваја Нацрт ребаланса буџета општине Рибник за фискалну 2013. год.
II Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број:02-400-27-3/13
Предсједник СО
Датум:11.12.2013. год.
Небојша Караћ
_______________________
На основу члана 31. Закона о буџетском систему
Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске бр. 121/12), члана 37. и 67. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр.
14/05 и 2/13), члана 110. и 117. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр. 16/05) Скупштина општине Рибник је након
разматрања Нацрта
буџета општине Рибник за
фискалну 2014. год. на XIV (четрнаестој) редовној
сједници одржаној 10.12.2013. године донијела следећи:
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ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник усваја Нацрт
буџета општине Рибник за фискалну 2014. годину.

ОДЛУКУ
о додјели средстава за остале непредвиђене
трошкове у пољопривреди
Члан 1.

II Задужује се Начелник општине да организује и спроведе јавну расправу поводом Нацрта
буџета општине Рибник за 2014. год. и проведе даље
процедуре у складу са Законом о буџетском систему
Републике Српске.
III Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број:02-400-26-3/13
Предсједник СО
Датум:11.12.2013. год.
Небојша Караћ
_______________________
На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр.
14/05 и 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 заштити животне
средине и одржавању јавних површина на подручју
општине Рибник на XIV редовној сједници одржаној
10.12.2013. године донијела следећи:

Овом одлуком одређује се новчана накнада
Савановић (Божо) Милану из Велија на име осталих
непредвиђених трошкова у пољопривреди услед утицаја
негативних околности које су довеле до смањења
сточног фонда, сходно Плану утрошка средстава за
пољопривредну производњу из буџета општине Рибник
за 2013. годину.
Члан 2.
Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2013. годину са позиције 415229 –
Остали текући грантови – грантови у пољопривреди у
укупном износу од 400,00 КМ.
Пренос средстава извршити на рачун
Савановић (Божо) Милана, број: 5620998097300534
отворен код НЛБ Развијне банке Бања Лука.
Члан 3.
Савановић (Божо) Милан дужан је овом органу
поднијети Извјештај о утрошку средстава закључно са
31.12.2013. године.

ЗАКЉУЧАК

Члан 4.

I Скупштина општине Рибник се упознала
са Информацијом о заштити животне средине и
одржавању јавних површина на подручју општине
Рибник.

О извршењу ове одлуке стараће се Одсјек за
финансије и рачуноводство.

II Скупштина општине Рибник тражи од
надлежних општинских органа да досљедно проводе
све принципе из Локалног акционог плана заштите
животне средине (ЛЕАП) општине Рибник, а у
складу са расположивим буџетском средствима.
III Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број:02-96-7-1/13
Предсједник СО
Датум: 11.12.2013. год.
Небојша Караћ
_______________________
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 број:
01-02-11/13 од 03.10.2013. године, а у вези са захтјевом
Савановић (Божо) Милана број: 01-532-504/13 од
22.11.2013. године Начелник општине доноси:

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 01-532-504-2 /13
Начелник општине
Датум, 25.11.2013. год.
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), члана 43. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, број 121/12), Правилника о утрошку
средстава буџетске резерве („Службени гласник
општине Рибник“ број 6/10) и захтјева Одјељења за
општу управу број 03-532-416-2/13 од 08.11.2013.године,
Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава буџетске резерве
у износу 300,00 КМ Ђукић Божани из Доњих Врбљана,
на име новчане помоћи за санирање трошкова сахране
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мужа поменуте који је несретним случајем настрадао на
радном мјесту радећи као сјекач у ШГ Рибник.
Расходе по овом основу књижити на позицију 416114једнократна новчана помоћ.

Члан 3.

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 43. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, број 121/12), Правилника
о утрошку средстава буџетске резерве („Службени
гласник општине Рибник“, број 6/10) и захтјева Кркљић
Мирослава број 01-532-487/13 од 18.11.2013. године,
Начелник општине доноси:

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

ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве

Број: 01-532-416-3/13.
Начелник Општине
Дана:15.11.2013. год.
Горан Савић, дипл.ек.
_______________________

Члан 1.

Члан 2.
За извршење ове Одлуке задужује се Одсјек за финансије
и рачуноводство.

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
43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,
број 121/12), Правилника о утрошку средстава буџетске
резерве („Службени гласник општине Рибник“, број
6/10) и Захтјева Мацановић Сњежане број 01-532-507/13
од 25.11.2013. године, Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве

Одобравам утрошак средстава буџетске
резерве у износу 500,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи Кркљић Мирославу из Доње Превије, тешко
обољелом од малигне болести пробавног система, а за
потребе лијечања истог на Клиничком центру Бањалука.
Расходе по овом основу књижити на позицију 416114једнократна новчана помоћ.
Члан 2.
За извршење ове Одлуке задужује се Одсјек за
финансије и рачуноводство.
Члан 3.

Члан 1.
Одобравам утрошак средстава буџетске
резерве у износу 500,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи Мацановић Сњежани из Горњег Рибника, тешко
обољелој од малигне болести а за потребе наставка
лијечања на УКЦ Бањалука.
Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити на жиро
рачун именоване број 562-099-8113767254 код НЛБ
Развојне банке ад Бањалука. Расходе по овом основу
књижити на позицију 416114- једнократна новчана
помоћ.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику општине Рибник“.
Број: 01-532-487-1/13
Начелник Општине
Дана:19.11.2013. год.
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), члана 43. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“ број 121/12), Правилника о утрошку
средстава буџетске резерве („Службени гласник
општине Рибник“ број 6/10), Начелник општине доноси:

Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужује се Одсјек за финансије
и рачуноводство.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику општине Рибник“.
Број: 01-532-507-1/13
Начелник Општине
Дана: 25.11.2013. год.
Горан Савић, дипл.ек.
_______________________

ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава буџетске резерве
у износу 1.000,00 КМ на име суфинансирања изградње
стамбене јединице за породицу са четворо и више дјеце
Дмитровић (Славко) Бошко, која је уништена у пожару
у јануару текуће године. Одобрена средства дозначити
на посебан трансакциони рачун за изградњу стамбене
јединице Дмитровић Бошку 562-099-8111368056 код
НЛБ Развојне банке ад.
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Расходе по овом основу књижити на позицију 416126текуће помоћи породици, дјеци и младима-популациона
политика.

ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.

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: 01-432-2/13
Начелник Општине
Дана:13.12.2013. год.
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), члана
43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“
број 121/12), Правилника о утрошку средстава буџетске
резерве („Службени гласник општине Рибник“, број
6/10), Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава буџетске
резерве у износу 200,00 КМ на име финансирања
недостајућег дијела средстава за стамбено збрињавање
социјално угрожених лица.
Расходе по овом основу књижити на позицију 415235капитални грантови средства за стамбено збрињавање
социјално угрожених лица на потрошачкој јединици
00500301-одјељење за општу управу.

Одобравам утрошак средстава буџетске
резерве у износу 5.000,00 КМ на име финансирања
недостајућег дијела средстава за стамбено збрињавање
РВИ и ППБ.
Расходе по овом основу књижити на позицију
415235- капитални грантови средства за стамбено
збрињавање РВИ и ППБ на потрошачкој јединици
00500301-Одјељење за општу управу.
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: 01-568-8/13
Начелник Општине
Дана:13.12.2013. год.
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), члана 43. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, број 121/12), Правилника о утрошку
средстава буџетске резерве („Службени гласник
општине Рибник“ број 6/10), Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.

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“.

Одобравам утрошак средстава буџетске
резерве у износу 2.000,00 КМ на име финансирања
набавке новогодишњих пакетића за ђаке првачиће у основним школама, дјецу из социјално угрожених породица и дјецу запослених радника у административној служби општине.
Расходе по овом основу књижити на позицију 416126- Текуће помоћи породици-популациона политика на потрошачкој јединици 00500301-Одјељење за општу управу.

Број: 01-568-8/13
Начелник Општине
Дана:13.12.2013. год.
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), члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 121/12), Правилника
о утрошку средстава буџетске резерве („Службени
гласник општине Рибник“ број 6/10), Начелник
општине доноси:

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: 01-633-11/13.
Дана:13.12.2013. год.

Начелник Општине
Горан Савић, дипл.ек.

Страна 8, Број 10-2013
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