СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК
Број: 4/2014, Година XV, Датум: 22. мај 2014.

Раде Јованића бб, Тел/Факс: 050/430-070, Е-mail: skupstina@opstinaribnik.org, www.opstinaribnik.org
На основу члана 6. 7. и 8. Закона о министaрским, владиним и другим именовањима РС („Службени
гласник РС“ бр. 41/03), члана 16. и 18. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник РС” бр. 68/07, 109/12)
и члана 36. Статута општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник“ бр. 3/14), Скупштина општине
Рибник на XX (двадесетој) редовној сједници одржаној
дана 15.05.2014. год. доноси:
ОДЛУКУ
о утврђивању критерија и расписивању Јавног
конкурса за избор и именовање директора и чланова
Управног одбора ЈУ Дом здравља “Рибник”
Члан 1.
(1) Овом одлуком утврђују се критеријуми за
избор директора и три члана Управног одбора ЈУ Дом
здравља “Рибник”
(2) Под критеријумима из предходног става
подразумјевају се општи и посебни услови утврђени
овом Одлуком.
Члан 2.
Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање директора и три члана Управног одбора ЈУ Дом
здравља “Рибник”
Члан 3.
Општи и посебни услови
које морају
испуњавати кандидати из члана 1. Одлуке:
А) Општи услови за кандидате:
1. да је држављанин РС или БиХ,
2. да је старији од 18 год.
3. да нису отпуштени из државне службе на било
којем нивоу власти у БиХ (било на нивоу државе
или ентитета), као резултат дисциплинске мјере
на било којем нивоу власти у Републици Српској
у периоду од три године прије дана објављивања
упражњене позиције,
4. да се против њега не води кривични поступак.
5. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну
казну затвора преко шест мјесеци или кривично
дјело које га чини неподобним за обављање
послова на напријед наведеним функцијама.
6. да не служе казну изречену од стране
међународног суда за бившу Југославију и да нису
под оптужбом тога суда (члан IX 1.Устава БиХ).

Б) Посебни услови за директора
1. ВСС - доктор медицине или специјалиста, доктор
стоматологије или специјалиста, дипломирани
правник или дипломирани економиста,
2. најмање пет година радног искуства у струци,
3. посједовање организационих способности и
4. да не постоји сукоб интереса у вршењу функције у
смисли Закона о сукобу интереса у институцијама
власти БиХ.
Ц) Посебни услови за чланове Управног одбора
1. висока или виша стручна спрема,
2. познавање проблематике у дјелатности којом се
бави Дом здравља
3. познавање садржаја и начина рада Управног одбора,
4. да не постоји сукоб интереса у вршењу функције у смислу Закона о сукобу интереса у
институцијама власти БиХ.
Члан 4.
(1) Кандидати не могу обављати дужности,
активности и бити на положају који доводи до сукоба
интереса како је то одређено Законом о сукобу интереса у
институцијама власти БиХ (“Службени гласник БиХ” бр.
13/02, 14/03, 63/08, 18/12, 87/13), Законом о спречавању
сукоба интереса у органима власти у Републике Српске
(“Службени гласник РС” бр. 73/08), Законом о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и Законом о министарским владиним
и другим именовањима Републике Српске (“Службени
гласник РС” бр. 41/03).
(2) Запослени у установи не могу бити
чланови њеног Управног одбора.
Члан 5.
(1) Јавни конкурс за избор и именовање
директора и чланова Управног одбора ЈУ Дом здравља
“Рибник” биће објављен у „Службеном гласнику РС“ и
дневном листу „Глас Српске“ са садржајем прописаним
овом одлуком и Законом о министарским, владиним и
другим именовањима РС.
(2) Рок за подношење пријава на јавни конкурс
је 15 дана од дана од дана последњег објављивања
конкурса у једном од наведених гласила.
Члан 6.
(1) Поступак по јавном конкурсу, укључујући преглед приспјелих пријава на конкурс и
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утврђивање ранг листе кандидата у складу са прописаним критеријумима, извршиће Комисија за избор, коју
Скупштина општине именује посебним рјешењем.
(2) Након проведеног конкурса, директора
и чланове Управног одбора ЈУ Дом здравља “Рибник”
именује Скупштина општине Рибник на период од 4
године.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Рибник“.
Број: 02-50-3-2/14
Предсједник СО
Датум,19.05.2014. год.
Небојша Караћ
______________________
На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањиама Републике Српске
(“Службени гласник РС” бр.41/03), а у вези са чланом
16. и 18. Закона о систему јавних служби (“Службени
гласник РС” бр. 68/07, 109/12) и члана 36. Статута
општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник”
бр. 3/14), Скупштина општине Рибник је, на XX
(двадесетој) редовној сједници одржаној дана 15.05.2014.
год. донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор
директора и чланова Управног одбора ЈУ Дом
здравља “Рибник”
1.У Комисију за избор директора и чланова
Управног одбора ЈУ Дом здравља “Рибник” именују се:
1) Душко Дакић, предсједник
2) Горана Зељкић, члан
3) Рајко Калабић, члан
4) Далиборка Давидовић, члан
5) Душко Козомара, члан
2. Задатак Комисије за избор је, да у складу
са Законом о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске размотри пријаве
приспјеле на конкурс, сачини листу са ужим избором
кандидата који испуњавају критеријуме за именовање,
по потреби припреми додатне информације о
кандидатима, обави интервју и након тога Скупштини
општине предложи ранг листу кандидата за именовање
на мјесто директора и чланова Управног одбора ЈУ Дом
здравља “Рибник”.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у “Службеном гласнику општине Рибник”
Број: 02-50-3-1/14
Предсједник СО
Датум, 19.05.2014. год.
Небојша Караћ
______________________
На основу члана 36. Статута општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр. 3/14)
чланова 110. и 117. Пословника Скупштине општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр.
16/05), Скупштина општине Рибник је након разматрања Нацрта Пословника о раду Скупштине општине Рибник на XIX (деветнаестој) редовној сједници
одржаној 29.04.2014. године донијела следећи:

ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник усваја Нацрт
Пословника о раду Скупштине општине Рибник.
II Нацрт Пословника о раду Скупштине
општине Рибник ставља се на јавни увид свим
заинтересованим физичким или правним лицима.
III Јавни увид ће трајати до 15.05.2014. год. а у
том времену Нацрт Пословника ће, за све примједбе,
мишљења или сугестије бити доступан јавности у
шалтер сали општинске управе Рибник и на званичној
интернет страници Општине Рибник.
IV За стручне и административно - техничке
послове којима се обезбјеђује јавни увид задужује се
Стручна служба Скупштине општине.
V Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број:02-022-15-1/14
Предсједник СО
Датум:06.05.2014. год.
Небојша Караћ
______________________
На основу члана 36. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 3/14) чланова
110. и 117. Пословника Скупштине општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 16/05),
Скупштина општине Рибник је након разматрања
Информацијe о стању у области снадбијевања
електричном енергијом на подручју општине Рибник
на XIX (деветнаестој) редовној сједници одржаној
29.04.2014. године донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник се упознала
са Информацијом о стању у области снадбијевања
електричном енергијом на подручју општине Рибник и константује да је новим кадровским рјешењем и
организацијом рада у Пословници Електродистрибуције
у Рибнику успостављено уредније снабдијевање
потрошача електричном енергијом на подручју општине
Рибник.
II Скупштина општине Рибник константује
да и даље постоје проблеми у стању НН и ВН мреже
и проблеми узроковани непостојањем растављача
на појединим далеководима, те очекује од Радне јединице Елктродистрибуције у Мркоњић Граду више
материјално- техничких средстава у циљу рјешавања
наведених проблема.
III Скупштина општине Рибник није задовољна чињеницом да није рјешен проблем снабдијевања
електричном енергијом села на подручју општине
која још увијек немају електричну енергију (Мразово,
Михаљичића Греда) и очекује од свих релевантних
фактора да уложе додатне напоре како би се овај проблем
отклонио.
IV Скупштина општине Рибник константује
да је због величине подручја које покрива Пословница
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Електродистрибуције Рибник и застарјелости мреже
неопходно запослити одређен број радника како би се
проблеми на терену брже рјешавали.
V Скупштина општине Рибник задужује
Начелника општине да путем уштеда на појединим
буџетским ставкама обезбједи средства и изврши
набавку 30 комада дрвених стубова.
VI Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-313-3-2/14
Предсједник СО
Датум:06.05.2014. год.
Небојша Караћ
______________________
На основу члана 36. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 3/14) чланова
110. и 117. Пословника Скупштине општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 16/05),
Скупштина општине Рибник је након разматрања
Извјештаја о раду ЈУ ”Дом здравља Рибник” за 2013.
год. и Програма рада ЈУ ”Дом здравља Рибник” за
2014. годину на XIX (деветнаестој) редовној сједници
одржаној 29.04.2014. године донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник константује
да се због нагомиланих проблема у раду и финансирању ЈУ ”Дома здравља Рибник” неће изјашњавати о
Извјештају о раду ЈУ ”Дом здравља Рибник” за 2013.
годину и Програму рада ове установе за 2014. год. и с
тим у вези одређује да се 15.05.2014. год. одржи сједница
Скупштине општине на којој би се анализирала
финансијска, кадровска и сва друга проблематика везана
за Дом здравља Рибник заједно са Програмом мјера за
консолидацију у Дому здравља Рибник.
II Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-50-1-2/14
Предсједник СО
Датум:06.05.2014. год.
Небојша Караћ
______________________
На основу члана 36. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 3/14) чланова
110. и 117. Пословника Скупштине општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 16/05),
Скупштина општине Рибник је након разматрања
Информације о раду и пословању ЈПШ “ Шуме РС “
- Шумско газдинство Рибник за 2013. годину на XIX
(деветнаестој) редовној сједници одржаној 29.04.2014.
године донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник се упознала са
Информацијом о раду и пословању ЈПШ “ Шуме РС “ Шумско газдинство Рибник за 2013. годину.
II Скупштина општине Рибник тражи од
руководства ШГ “Рибник” да у приоритету рјеши

проблем властите производње исказан кроз незадовољство запослених.
III Скупштина општине Рибник тражи да
и у наредном периоду приоритет у снадбијевању
трупцима облове грађе имају домаћи дрвопрерађивачи
у континуитету.
IV Скупштина општине Рибник тражи од ШГ
“ Рибник” да се рјеши проблем пута Градина – Црквено у
смислу редовног одржавања и проходности истог.
V Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-332-8-2/14
Предсједник СО
Датум:06.05.2014. год.
Небојша Караћ
______________________
На основу члана 36. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр.
3/14) чланова 110. и 117. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр. 16/05), Скупштина општине Рибник је
након разматрања Извјештаја о зимском одржавању
локалних путева у 2013. години на XIX (деветнаестој)
редовној сједници одржаној 29.04.2014. године
донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Рибник усваја
Извјештај о зимском одржавању локалних путева у
2013. години.
II Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-345-65-1/14
Предсједник СО
Датум:06.05.2014. год.
Небојша Караћ
______________________
На основу члана 19. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник РС” бр. 68/07; 109/12),
члана 36. Статута општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 3/14) и члана 117. Пословника
Скупштине општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 16/05), Скупштина општине Рибник
је након разматрања Извјештаја о раду ЈУ ”Дом здравља
Рибник” за 2013. год. на XX (двадесетој) редовној сједници
одржаној 15.05.2014. године донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник усваја Извјештај
о раду ЈУ ”Дом здравља Рибник” за 2013. годину.
II Скупштина општине Рибник константује
да су у извјештајном периоду, на појединим ставкама,
учињене значајне уштеде и захјева да се тај тренд настави
и у наредном периоду.
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III Скупштина општине Рибник константује да
и даље постоје озбиљни проблеми у раду Дома здравља
Рибник који се огледају у неизмиреним обавезама по
основу уплате пореза и доприноса, те у том смислу
тражи од руководства Дома здравља да одмах приступи
припремама и обезбјеђивању свих предуслова за
потписивање Уговора о репрограму доспјелих а
неисплаћених пореза и доприноса.
IV Скупштина општине Рибник тражи од
руководства Дома здравља “Рибник” да искористи све
расположиве мјере и могућности за консолидацију
стања у Дому здравља како не би дошло до отпуштања
радника и смањења плата запослених.
V Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-50-1-4/14
Предсједник СО
Датум: 19.05.2014. год.
Небојша Караћ
______________________
На основу члана 19. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник РС” бр. 68/07; 109/12)
члана 36. Статута општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ бр.3/14) и члана 117. Пословника
Скупштине општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“, бр. 16/05) Скупштина општине
Рибник је након разматрања Програма рада и
финансијског плана ЈУ Дом здравља “Рибник” за 2014.
годину на XX (двадесетој) редовној сједници одржаној
15.05.2014. године донијела следећи:

и захтјева Крајцер Јованке број 01-532-169/14 од
01.04.2014. године, Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава буџетске
резерве у износу 500,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи Крајцер Јованка из Доње Превије,
тешко обољеле од карцинома а за потребе лијечења
у Клиничком центру у Бањој Луци.
Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити
на жиро рачун мужа именоване број 562-1008020630715 код НЛБ Развојне банке ад Бањалука.
Расходе по овом основу књижити на позицију
416114- једнократна новчана помоћ, потрошачка
јединица 00500300- ЈУ Центар за социјални рад.
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.“

ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник даје сагласност
на Програм рада и финансијски план ЈУ Дом здравља
“Рибник” за 2014. годину
II Скупштина општине Рибник тражи од
Начелника општине Рибник и директора ЈУ Дом
здравља “Рибник” да активно учествују у разговорима
са представницима Министарства здравља и Фонда
здравственог осигурања РС како би се обезбједила
средства за реализацију финансијског плана установе за
2014. годину.
III Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-50-1-3/14
Предсједник СО
Датум:19.05.2014. год.
Небојша Караћ
______________________
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05,118/05, 98/13), 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)

Број: 01-532-169-1/14
Начелник Општине
Дана: 07.04.2014. год.
Горан Савић, дипл.ек.
______________________
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05,118/05, 98/13), члана 43. Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС“,
број 121/12), члана 55. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, број 14/05),
Правилника о утрошку средстава буџетске резерве
(„Службени гласник општине Рибник“ број 6/10) и
Захтјева Гајић Винке број 01-532-210/14 од 30.04.2014.
године, Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава буџетске
резерве у износу 500,00 КМ на име једнократне
новчане помоћи Гајић Винка из Рибника за потребе
лијечења тешко обољелог мужа Гајић Николе.
Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити на
жиро рачун именоване број 562-099-8111003433 код
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НЛБ Развојне банке ад Бањалука. Расходе по овом
основу књижити на позицију 416114- једнократна
новчана помоћ, потрошачка јединица 00500300- ЈУ
Центар за социјални рад.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије

Члан 3.

Именује се комисија за преглед пријава по
Јавном позиву, број: 01-360-3/14 од 10.03.2014. године, у
сљедећем саставу:
1. Стојановић Никола, предсједник комисије
2. Калабић Рајко, члан
3. Цвијић Слободан, члан

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: 01-532-210-1/14
Начелник општине
Дана: 30.04.2014. 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 98/13) и члана 54. Статута општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“
бр. 3/14) у циљу реализације буџетских расхода за 2014.
год. а рјешавајући по захтјеву Комуналног предузећа
,,Рибник,, а.д. Рибник број:46/14 од 04.04. 2014. год.
Начелник Општине доноси:

Члан 1.

Члан 2.
Задатак Комисије је да прегледа пристигле
пријаве заинтересованих правних и физичких лица
за вршење техничког прегледа објеката, по Јавном
позиву, број: 01-360-3/14 од 10.03.2014. године, након
чега ће направити листу правних и физичких лица који
испуњавају захтјеве тражене у Јавном позиву.
Члан 3.

ОДЛУКУ
о утрошку средстава

Комисије ће пристигле пријаве прегледати
15.04.2014. године у 09.00 часова у сали Скупштине
општине након чега ће, Начелнику општине доставити
извјештај о обављеном прегледу као и листу правних
и физичких лица која испуњавају захтјеве тражене у
Јавном позиву, број: 01-360-3/14.

Члан 1.

Члан 4.

Одобравам средства у износу од 5.000,00 КМ
на име гранта за набавку опреме и резервних дијелова
за потребе ремонтовања радне машине Комуналног
предузећа.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Рибник.“

Члан 2.
Средства исплатити са буџетске позиције
415239 Остали капитални грантови, грант 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
финансије и рачуноводство.
Члан 4.
Задужујем директора КП ,,Рибник,, а.д. да по
окончању улагања поднесе извјештај о утрошку средстава.

Број: 01-360-3-9/14
Начелник општине
Датум, 14.04.2014. год.
Горан Савић, дипл.ек
______________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 101/04, 42/05, 118/05,
98/13), члана 55. Статута општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник“, бр.14/05), Правилника о
расподјели средстава за стимулацију пољопривредне
производње општине Рибник за 2014. годину, број: 0102-5/14 од 30.04.2014. године, а у вези са захтјевом Ђукић
(Нике) Пере број: 01-532-144/14 од 20.03.2014. године,
Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за остале непредвиђене
трошкове у пољопривреди
Члан 1.

Број : 01-532-179-1/14.
Начелник општине
Дана:10.04.2014. год.
Горан Савић, дипл.ек
______________________
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број. 101/04, 42/05,
118/05, 98/13) и члана 54. Статута општине Рибник
(„Службени гласник Општине Рибник“, број 3/14),
Начелник општине Рибник доноси:

Овом одлуком одређује се новчана накнада
Ђукић (Нике) Пери из Д. Врбљана на име осталих
непредвиђених трошкова у пољопривреди насталих
услед утицаја негативних околности које су довеле
до смањења сточног фонда, сходно Плану утрошка
средстава за пољопривредну производњу из буџета
општине Рибник за 2014. годину.
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Члан 2.

Члан 3.

Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2014. годину са позиције 415229 –
Остали текући грантови – грантови у пољопривреди у
укупном износу од 400,00 КМ.

Јокић (Васо) Бранко дужан је овом органу
поднијети Извјештај о утрошку средстава.

Пренос средстава извршити на рачун Ђукић
(Нике) Пере, број: 562-099-81159207-51 отворен код
НЛБ Развојне банке Бања Лука.

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

Члан 4.

Члан 5.
Члан 3.
Ђукић (Нике) Перо дужан је овом органу
поднијети Извјештај о утрошку средстава.
Члан 4.
О извршењу ове одлуке стараће се Одсјек за
финансије и рачуноводство.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 01-532-144-1/14
Начелник општине
Датум, 05.05.2014. год.
Горан Савић, дипл.ек
______________________

Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 01-532-112-1/14
Начелник општине
Датум, 05.05.2014. год.
Горан Савић, дипл.ек.
______________________
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 101/04,
42/05, 118/05, 98/13), члана 55. Статута општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“,бр. 14/05),
Правилника о расподјели средстава за стимулацију
пољопривредне производње општине Рибник за 2014.
годину број: 01-02-5/14 од 30.04.2014. године, а у вези са
захтјевом Којић (Коста) Милутина број: 01-532-18/14 од
17.01.2014. године, Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за остале непредвиђене
трошкове у пољопривреди

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС” бр. 101/04, 42/05,
118/05, 98/13) члана 55. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр. 14/05),
Правилника о расподјели средстава за стимулацију
пољопривредне производње општине Рибник за 2014.
годину број: 01-02-5/14 од 30.04.2014. године, а у вези
са захтјевом Јокић (Васо) Бранка број: 01-532-112/14 од
28.02.2014. године Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за остале непредвиђене
трошкове у пољопривреди

Овом одлуком одређује се новчана накнада
Којић (Коста) Милутину из Растоке на име осталих
непредвиђених трошкова у пољопривреди насталих
услед утицаја негативних околности које су довеле
до смањења сточног фонда, сходно Плану утрошка
средстава за пољопривредну производњу из буџета
општине Рибник за 2014. годину.

Члан 1.

Члан 2.

Овом одлуком одређује се новчана накнада
Јокић (Васо) Бранку из Г. Врбљана на име осталих
непредвиђених трошкова у пољопривреди насталих
услед утицаја негативних околности које су довеле
до смањења сточног фонда, сходно Плану утрошка
средстава за пољопривредну производњу из буџета
општине Рибник за 2014. годину.

Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2014. годину са позиције 415229 –
Остали текући грантови – грантови у пољопривреди у
укупном износу од 400,00 КМ.
Пренос средстава извршити на рачун Којић
(Коста) Милутина, број: 562-099-81127461-35 отворен
код НЛБ Развојне банке Бања Лука.

Члан 2.

Члан 3.

Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2014. годину са позиције 415229 –
Остали текући грантови – грантови у пољопривреди у
укупном износу од 400,00 КМ.
Пренос средстава извршити на рачун Јокић
(Васо) Бранка, број: 562-099-81181043-18 отворен код
НЛБ Развојне банке Бања Лука.

Којић (Коста) Милутин дужан је овом органу
поднијети Извјештај о утрошку средстава.

Члан 1.

Члан 4.
О извршењу ове одлуке стараће се Одсјек за
финансије и рачуноводство.
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Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 01-532-18-1/14
Начелник општине
Датум, 05.05.2014. год.
Горан Савић, дипл.ек.
______________________
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС” бр. 101/04,
42/05, 118/05, 98/13),члана 55. Статута општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“, бр. 14/05),
Правилника о расподјели средстава за стимулацију
пољопривредне производње општине Рибник за 2014.
годину број: 01-02-5/14 од 30.04.2014. године, а у вези
са захтјевом Стојаковић (Остоја) Мијата број: 01-532110/14 од 28.02.2014. године, Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за остале непредвиђене
трошкове у пољопривреди

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС “, бр. 101/04, 42/05,
118/05, 98/13), члана 55. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр.3/14),
Правилника о расподјели средстава за стимулацију
пољопривредне производње општине Рибник за 2014.
годину број: 01-02-5/14 од 30.04.2014. године, а у вези са
захтјевом ПЗ „Г. Рибник“ из Рибника број: 04-330-2/14 од
25.03.2014. године, Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за остале непредвиђене
трошкове у пољопривреди
Члан 1.
Овом одлуком одређује се новчана накнада ПЗ
,,Г. Рибник“, из Рибника на име осталих непредвиђених
трошкова у пољопривреди насталих за потребе радова
за привођење намјени пољопривредног земљишта,
сходно Плану утрошка средстава за пољопривредну
производњу из буџета општине Рибник за 2014. годину.
Члан 2.

Члан 1.
Овом одлуком одређује се новчана накнада
Стојаковић (Остоја) Мијату из Д. Рибника на име
осталих непредвиђених трошкова у пољопривреди
насталих услед утицаја негативних околности које
су довеле до смањења сточног фонда, сходно Плану
утрошка средстава за пољопривредну производњу из
буџета општине Рибник за 2014. годину.

Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2014. годину са позиције 415229 –
Остали текући грантови – грантови у пољопривреди у
укупном износу од 5 112,00 КМ.
Пренос средстава извршити ПЗ “Г. Рибник” из
Рибника на рачун број: 5620990001121232 отворен код
НЛБ Развојне банке Бања Лука.
Члан 3.

Члан 2.
Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2014. годину са позиције 415229 –
Остали текући грантови – грантови у пољопривреди у
укупном износу од 400,00 КМ.
Пренос средстава извршити на рачун
Стојаковић (Остоја) Мијата, број: 562-100-80104573-55
отворен код НЛБ Развојне банке Бања Лука.

ПЗ ,,Г. Рибник” дужна је овом органу поднијети
Извјештај о утрошку средстава.
Члан 4.
О извршењу ове одлуке стараће се Одсјек за
финансије и рачуноводство.
Члан 5.

Члан 3.
Стојаковић (Остоја) Мијат дужан је овом органу поднијети Извјештај о утрошку средстава.
Члан 4.
О извршењу ове одлуке стараће се Одсјек за
финансије и рачуноводство.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 01-532-110-1/14
Начелник општине
Датум, 05.05.2014. год.
Горан Савић, дипл.ек.
______________________

Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 01-330-4-6/14
Начелник општине
Датум. 20.05.2014. год.
Горан Савић, дипл.ек.
______________________
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