СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК
Број: 7/2014, Година XV, Датум: 31. јул 2014.

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 Републике Српске“ број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 36. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“, број
03/14) а у вези са чланом 62. Закона о задужењу, дугу
и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ број 71/12 и 52/14), Скупштина
општине Рибник је, на XXIII редовној сједници
одржаној 25.07.2014. године, донијела:

Укупне обавезе општине Рибник по основу
задужења за 2014. годину износе 339.766 КМ, што
представља 11% од износа редовних прихода општине
Рибник остварених у 2013.години.
Са новим задужењем укупно задужење
ће износити 14,50% у односу на остварене редовне
приходе у 2013. години.

ОДЛУКУ
о кредитном задужењу општине Рибник

Задужује се Одјељење за привреду и финансије
општине Рибник да од Министарства финансија
Републике Српске прибави одобрење за задужење из
члана 2. ове Одлуке.

Члан 1.
Овом Одлуком прихвата се дугорочно
кредитно задужење општине Рибник за намјену
реализације следећих пројеката:
• Изградња резервоара Башињача, дистрибутивних
цјевовода и кућних прикључака у насељима Превија,
Доњи Рибник и Заблеће у општини Рибник.
• Асвалтирање локалних путева на подручју општине.

Члан 4.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Рибник“.

Члан 2.

Број: 02-44-3-1/14
Предсједник СО
Датум: 28.07.2014. год.
Небојша Караћ
_____________________

Општина Рибник се задужује дугорочним
кредитним задужењем, под сљедећим условима:
1. Кредитор: Домаћа финансијска институција.
2. Максимални износ задужења: 500.000 КМ;
3. Рок отплате кредита: једнаки мјесечни ануитети
максимално до 60 ануитета ;
4. Период одгоде плаћања: 6 мјесеци.
5. Каматна стопа на годишњем нивоу: најнижа
каматна стопа по Јавном позиву.
6. Трошкови камата и осталих трошкова задужења:
максимално 85.500 КМ.

На основу члана 30. алинеја 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске” бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 36. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр. 3/14), члана 135. Пословника о раду Скупштине општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр. 5/14), Скупштина општине Рибник је након
разматрања Приједлога Одлуке о допуни Програма
капиталних инвестиција на територији општине Рибник за период 2014. - 2016. год. на XXIII редовној сједници одржаној 25.07.2014. године донијела сљедећу:

Члан 3.

ОДЛУКУ
о допуни Програма капиталних инвестиција на
територији општине Рибник за период 2014. - 2016.
год.

Општина Рибник је тренутно задужена код:
1. НЛБ Развојне банке ад
Бања Лука у износу -------------------- 1.000.000 КМ
2. ИРБ РС (реализован преко
Уникредит банке) ----------------------- 1.500.000 КМ
Кредит код НЛБ Развојне банке истиче
07.04.2017.године, док кредит код ИРБ РС истиче
28.09.2018. године.

Члан 1.
Програм капиталних инвестиција на територији општине Рибник за период 2014. - 2016. год.
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 3/14) допуњује се како слиједи:
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Изградња висећег моста
у Доњој Превији ........................................ 68.000,00 КМ
Изградња игралишта
у Горњој Превији ....................................... 17.200,00 КМ
Асфалтирање локалног пута
Велијашница 150м .................................... 30.000,00 КМ
Изградња четвртастог пропуста
у Двизцима.................................................. 20.000,00 КМ
Фарбање централног спомен обиљежја
у Г.Рибнику.................................................. 15.000,00 КМ
Фарбање ограде моста у Д.Рибнику ......3.000,00 КМ
Набавка кестенових стубова
9м 40 ком.........................................................6.000,00 КМ
Припрема стопа моста за понтонску констр.
Маркановићи ............................................. 10.000,00 КМ
Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
Број: 02-404-22-1/14
Предсједник СО
Датум: 28.07.2014. год.
Небојша Караћ
_____________________

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 02-36-13-1/14
Предсједник СО
Датум: 28.07.2014. год.
Небојша Караћ
_____________________
На основу члана 89. Закона о шумама
(„Службени гласник РС“, број 75/08 и 60/13), члана 5.
Правилника о начину прикупљања, критеријумима за
расподјелу средстава и поступку кориштења средстава
посебних намјена за шуме (“Службени гласник РС”, број
45/14), члана 36.Статута општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник„ број 3/14), Скупштина општине Рибник, на XXIII редовној сједници одржаној
дана 25.07.2014. године, донијела је:
ПЛАН
утрошка средстава остварених продајом шумских
дрвних сортимената на подручју општине Рибник у
2014. години
Члан 1.

На основу члана 33. Закона о уређењу
простора и грађењу (“Службени гласник Републике
Српске” број 55/10), члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 36. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, број 03/14), Скупштина општине Рибник је, на
XXIII редовној сједници одржаној 25.07.2014. године,
донијела:
ОДЛУКУ
о именовању Савјета просторног Плана
општине Рибник

Овим Планом утврђују се извори, висина и
начин утрошка средстава остварених продајом шумских дрвних сортимената са подручја општине Рибник.
Члан 2.
Средства остварена продајом шумских дрвних сортимената по цијенама франко камионски пут
Корисник шума и шумског земљишта уплаћује на
рачун јавних прихода општине у висини од 10% и она
представљају средства буџета општине.
Члан 3.

Члан 1.
У Савјет просторног Плана општине Рибник
именују се:
1. Рајко Калабић, предсједник
2. Никола Стојановић, замјеник предсједника
3. Ђуро Јуришић, члан
4. Стеван Јовичић,члан
5. Косана Тодоровић, члан
6. Васо Стојаковић, члан
7. Раденко Бањац, члан
Члан 2.
Задатак Савјета плана је да прати израду документа просторног уређења и заузима стручне савове
према питањима општег, привредног и просторног
развоја локалне заједнице, као и стручне ставове у погледу рационалности и квалитета предложених планских рјешења, усаглашености документа са документима просторног уређења Републике Српске, Законом
о уређењу простора и грађењу и другим прописима заснованим на закону.

Планом пословања за 2014. годину Корисник
шума и шумског земљишта у својини Републике
Српске планирао је надокнаду буџету општине Рибник
у висини од 1 044 673,20 КМ, и то: Шумско газдинство
„Рибник“ 1 014 854,72 КМ и Шумско газдинство
„Лисина“ 29 818,58 КМ.
Члан 4.
Средства из члана 3. овога Плана биће
утрошена за следеће пројекте, и то:
1. Асфалтирање локалних некатегорисаних путева
(МЗ Врбљани, Рибник, Превија, Црквина,
Ситница)..................................................... 230 667,40 КМ
Изградња макадам. некатегор. пута
МЗ Врбљани ................................................ 25 000,00 КМ
Одржавање асфалтних некатегорисаних
путева............................................................. 20 000,00 КМ
Одржавање макадамских некатегорисаних
путева (све МЗ)........................................... 46 000,00 КМ
Зимско одржавање некатегорисаних
путева (све МЗ)........................................... 65 000,00 КМ

јул 2014.

Број 7-2014, Страна 3

2. Изградња локалног водовода
МЗ Ситница.............................................. 100 000,00 КМ
3. Изградња висећег моста
у МЗ Превија ............................................... 68 000,00 КМ
4. Доградња моста Маркановићи
МЗ Рибник ................................................... 20 000,00 КМ
5. Изградња моста Средице
МЗ Рибник ................................................... 86 000,00 КМ
6. Изградња објекта Мјесне канцеларије
МЗ Црквина................................................. 50 000,00 КМ
7. Издаци за отплату зајмова
за инфраструктурне пројекте ............. 334 005,80 КМ

одржавање макадамских локалних путева сврстао у
комуналне дјелатности од посебног јавног интереса те
утврдио доношење посебног програма одржавања са
којим се планира врста и обим радова, приоритети и
финансијска средства.
Програмом одржавања локалних макадамских
путева предвиђа се одржавање оних путева који неће
бити обухваћени програмом асвалтирања у 2014.
години, а њихово стање захтијева одређен степен радова са којим би се обезбиједили услови за нормално
кориштење.
2. Стање путева и потребна финансијска средства

Члан 5.
Средства из члана 4. могу се прераспоређивати
током године у зависности од исказаних потреба у
оквиру основне намјене.
Ако се средства не утроше до 31. 12. 2014.
године њихово кориштење ће се наставити у 2015.
години.
Члан 6.
За намјенско кориштење средстава одговоран
је Начелник општине.
Члан 7.
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у„Службеном
гласнику општине
Рибник”.
Број:02-332-14-1/14
Предсједник СО
Датум:28.07.014. год.
Небојша Караћ
_____________________
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” бр.
101/04; 42/05; 118/05 и 98/13), члана 32. став 2. Закона о
јавним путевима (“Службени гласник Републике Српске” бр. 89/13) и члана 36. Статута општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник бр. 3/14) Скупштина општине Рибник, на XXIII редовној сједници
одржаној дана 25.07.2014. год. је донијела:
ПРОГРАМ
одржавања локалних макадамских путева за 2014.
годину
1.Увод
Програм заједничке комуналне потрошње,
кога је усвоила Скупштина општине Рибник 03.
03. 2014. године под бројем 02-370-3-1/14 је текуће

За потребе прегледа стања на терену, Комисија
је обишла све путне правце у периоду мај – јун 2014.
године. Утврђено стање је незадовољавајуће. Томе је
посебно допринијела временска елементарна непогода,
а нарочито на оним путним правцима који се налазе
у зони буичних потока или у предјелима у којима је
земљиште склоно одронима, клизиштима и ерозији.
Буџетом општине Рибник за 2014. годину
планирано је за редовно одржавање макадамских
локалних путева 46 000,00 КМ. С обзиром да су
наступиле ванредне прилике (проузроковане поплавама) планирани изннос није довољан за обезбијеђење
нормалне проходности путева, па је неопходно
у овој ситуацији користити додатна средства са
других позиција за које постоје скупштинске одлуке
у којима је дефинисана таква могућност. Такође је
потребно планирати цца 5 000,00 КМ које би се могле
користити током читаве године ако би дошло до појаве
нове ванредне околности. Позиције које могу бити
кориштене за санацију путева јесу средства за зимско
одржавање путева, средства од накнада за кориштење
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе,
те средства од посебних водних накнада.
Процијењена укупна финансијска вриједност
потребних радова на санацији локалних макадамских
путева за 2014. годину је 149 811,95 КМ. При процјени
вриједности радова кориштене су постигнуте
јединичне цијене у 2013. години. Планирани радови и
њихове вриједности су:
-Материјал ........................................................ 129 431,25 КМ
-Радна машина................................................... 12 530,70 КМ
-Одвоз земље на депонију .................................2 850,00 КМ
-Бетонске цијеви за пропусте ..........................3 000,00 КМ
-Рад булдозером ...................................................2 000,00 КМ
______________________________________________
Свега ................................................................... 149 811,25 КМ
У табели број 1. приказани су планирани
радови и средства по Мјесним заједницама.
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Табела бр. 1.

ɪ
Мјесна
заједница

Дужина
путева (м)

Потребна
количина матетрија
(м3)

Рад ИЦБ
машине (сати)

Рад
булдозера
- (сати)

Одвоз
земље(м3)

Бетонски
пропусти(м)

Укупно
средстава(КМ)

Врбљани

17 950

330

28

-

30

8

13 595,70

Г. Рибник

28 800

1 460

73

-

160

15

51 683,70

Превија

19 400

895

13

-

-

10

27 643,45

Црквина

12 200

610

28

20

-

20

22 935,70

Ситница

69 100

1 130

11

-

-

-

33 953,40

Укупно

147 450

4 425

153

20

190

53

149 811,95

У табелама број 2. до 6. које се налазе у прилогу Програма за сваки путни правац дата је оцјена
затеченог стања, процијењена количина потребног
материјала и потреба за ангажовањем радних машина.
На крају табела дати су трошкови санације.
3. Оперативне мјере
Због обимних потреба за санацију локалних
макадамских путева код практичног провођења програма потребно је, ради ванредне ситуације која је оставила врло тешке посљедице, обезбиједити материјал
за насипање путева и машинска средства за рад по
нижим цијенама од нормалних водећи рачуна да се не
угрози пословање извођача радова. Такође је потребно
ангажовати, под повољним условима, извођаче радова
из републичких институција (војска).
Шумско газдинство „Рибник“ је у обавези
да изврши санацију оних путева које користи или ће
користити при експлоатацији шума у 2014. години.
План кориштења и санирања путева потребно је да
достави на увид надлежном општинском органу како
би при оперативном планирању извођења радова
санације путева програм био квалитетно проведан.
Напомињемо да је значајан дио радова који
су обухваћени овим програмом изведен у вријеме

ванредних прилика из разлога што је било неопходно
обезбиједити функционисање свих облика живота
локалне заједнице. Ти радови се односе на спречавање
великих штета у вријеме трајања бујица, на прављење
алтернативних саобраћајница и на санацију штета
након повлачења вода.
Да би се обезбиједило оперативно провођење
овог Програма потребно је урадити следеће:
1. Одредити општински орган који ће бити надлежан
за провођење Програма,
2. Одредити надзорни орган,
3. Са ШГ „Рибник“ усагласити путне правце које ће
они санирати и висину финансијског учешћа општине,
4. Са другим учесницима санације (војска) утврдити
путне правце и висину финансијског учешћа општине,
5. Дефинисати ниво трошкова која су настала у
вријеме ванредних околности и одредити додатну
количину средстава потребну за реализацију Програма,
6. На бази средстава дефинисати приоритете санације.
Табеларни приказ потребног материјала и
других средстава потребних за санирање локалних
макадамских путева – прилог.

МЗ ВРБЉАНИ
Ред.
бр.

Назив правца

Дужина
(m')

_________Табела 2.
Ширина
Степен Проходност Потребн НАПОМЕНА
(m')
оштећења
правца
а кол.
мат. (m³)

1.

Гајићи - Буквићи

150

2,50

15%

Добар

-

2.

Ћукови – Караћи

600

3,00

15%

Добар

-

3.

Пролићи – Томићи – Ђукићи

1400

4,00

15%

Добар

-

4.

Ђукићи – До Војводићи

300

3,00

15%

Добар

-

5.

Зелићи – Цвијићи

Лош

30

5 сат. ИЦБ

6.

Зелићи – Пролићи

Добар

-

У изградњи

7.

Пролићи – Петковићи

8.

Којићи – Војводића поток

15,00%

НЕПРОНепроходан
ХОДАН
200

3,00

15%

Добар

-

јул 2014.
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9.

Иконићи

300

3,00

20%

Добар

-

10.

Миљановићи/Црвићи –
Савићи

400

2,50

25%

Лош

30

11.

Пут за Сану – Марићи

400

3,00

20%

Добар

-

12.

Миљкова кућа –
Кичменица/Берићи

400

2,50

15%

Добар

20

13.

Миљкова кућа – Џајина кућа
/Берићи

200

2,50

20%

Добар

20

14.

Сана -Марковићи

15.

Торине – Спомен обиљежје

16.

Делбрдо – Раскршће

17.

Гробље Делбрдо – Даничићи

300

3,00

18.

Делбрдо – Гај

1600

19.

Јокићи – Цигановићи

20.

НЕПРО-

Непроходан
ХОДАН
НЕПРО-

Непроходан
ХОДАН
Добар

-

20%

Добар

20

3,00

10,00%

Добар

-

700

3,00

25%

Лош

-

Јокићи – Петковићи

800

3,50

15%

Добар

-

21.

Петковићи – Бабићи

500

3,50

10%

Добар

-

22.

Гатарићи – Томишићи

800

3,00

20,00%

Лош

30

23.

Страинићи – Васићи

200

3,00

15%

Добар

-

24.

Страинићи – Даниловићи

200

2,50

25%

Лош

20

25.

Страинићи – Нинковићи

800

4,00

15%

Добар

20

26.

Страинићи – Перишића поток

1000

3,00

25%

Лош

60

27.

Перишића поток –
Михаљичићи

28

Полице – Томићи – Свитићи

800

3,00

10%

Добар

-

30.

Томићи – кућа Ристе Томића

300

3,00

20%

Средње

20

31.

Полице – Симетићи

400

3,00

10%

Добар

-

32.

Полица – Кркљићи

300

3,00

10%

Добар

-

33.

Страинићи – Полица – Доњи
Врбљани

4500

4,00

10%

Добар

40

Клизиште бр.
1=10х3х1,20м
и бр.
2=12х1х0,80м
ИЦБ 8 сати,
насип

34.

Кућерина – Перундића кућа

200

3,5

15%

Добар

20

Клизиште
15х05х1м,
насип

УКУПНО

У
У изградњи
ИЗГРАДЊИ

Клизиште са
ливаде у
јарак, одвоз
земље (30м3),
чишћење
јарка-5 сати
ИЦБ

У изградњи,
пропусти 8м.,
ИЦБ 5 сати

Старо
клизиште,
ИЦБ 5 сати
НЕПРО-

Непроходан
ХОДАН

17950

330
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Свега: - Материјал
330м3 х 29,25 КМ = 9 652,50 КМ
- ИЦБ машина
28 сати х 81,90 КМ = 2 293,20 КМ
- Одвоз земље
30м3 х 15,00 КМ = 450,00 КМ
- Бетонске цијеви (пропусти) 8м х 150,00 КМ = 1 200,00 КМ
__________________________________________________________
Укупно:.....................................................................13 595,70 КМ
2. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОРЊИ РИБНИК

Ред.
бр.

Назив правца

_____________Табела 3.
Дужина Ширина
Степен
Проход- ПотреНАПО(m')
(m')
оштећења
ност
бна кол.
МЕНА
правца мат. (m³)
2200

3,00

30%

Лоша

150

1.

Црквено – Ђукићи –
Тодоровићи

2.

Тодоровићи – Даниловићи

3.

Бусије – Ваганац

2000

3,00

15%

Добар

20

4.

Бусије – Рисовићи

300

3,00

10%

Добар

-

5.

Дмитровићи

100

3,00

10%

Добар

-

6.

Мацановићи

700

3,00

25%

Лоша

50

7.

Вртунићи – Прљуга

10,00%

Добар

-

8.

Прљуга – ријека Рибник

9.

Рибњак – Шолићи

700

2,50

25%

Лоша

40

10.

Рибњак – кућа Ђуре
Мацановића

300

2,50

10%

Добар

10

11.

Мост – извор Рибника

500

3,00

25%

Лоша

30

12.

Благојевићи (од краја
асфалта)– Смиљанићи

1200

3,00

15%

Добар

30

13.

Мост Рибник – Баре

900

3,00

35%

Лоша

40

14.

Баре – Миљевац

1300

2,50

40%

Лоша

50

15.

Шолина кућа – Средорац

100

3,00

15%

Добар

-

16.

Бунгалови – Средорац

200

2,50

10%

Лоша

-

17.

Мост – Велије (кућа Марка
Чеке) – Раскршће

15,00%

Добар

20

18.

Раскршће – Средорац

200

3,00

25,00%

Лоша

30

19.

Раскршће – Каури – Ђукићи

500

3,00

30%

Лоша

30

20.

Мост Велијашница –
Средорац – Ђукићи

150

3,00

15%

Добар

10

21.

Мост Велијашница – Чекићи
– мост у Средицама

1300

3,50

20%

Добар

50

22.

Мост у Средицама – Росићи

800

3,50

30,00%

Лоша

40

НЕПРОНепроходан
ХОДАН

У
У изградњи
ИЗГРАДЊИ
НЕПРОНепроходан
ХОДАН

У изградњи,
клизиште ,
насип 30м3,
копање јарка
са десне
стране пута
код куће
Чекић
Млађе-ИЦБ
3 сата

јул 2014.
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23.

Мост у Средицама – кућа
Драге Марковића

600

3,00

25%

Лоша

20

24.

Мост у Средицама –
Ђулагина кућа

300

4,00

25%

Лоша

30

25.

Вујуновићи – Јасик –
Међедовићи

2500

3,50

20%

Добар

30

26.

Јасик – Лучари

500

3,00

15%

Средње

20

27.

Слатина – мост у
Маркановићима

100

2,50

10%

Добар

28.

Горња Слатина – Двизци

200

2,50

70%

Лош

30

Уништен
мостић5сати ИЦБ,
Затворен
пропустканалисати
поток-5 сати
ИЦБ,
Каналисати
даље поток10 сати ИЦБ
одрон на
крају пута не
дирати.

29.

Слатина – Раскрсница
(Ђаковићи)

1300

3,50

40%

Лош

50

Одрон с доње
стране путанасипи 35м3,
са горње
стране
склонити
одрон-5 сати
ИЦБ,попречн
у пукотину на
асвалту
окрпити
битуменом.
Иза Бувача
одрон-45м3
насипа.

30.

Раскрсница (Ђаковићи) –
Поповићи –Љепићи

1000

3,00

30%

Лош

100

Каналисање
потока кроз
постојећи
пропуст ИЦБ
3 сата,
насипање
пута. Пут
КнежевићиПоповићи
санирати
одрон са
десне стране у
дужини 40м и
дубини до 4мцца 100м3
материјала.

31.

Раскрсница (Ђаковићи) –
Ђаковићи
(Тегелтије)

500

3,00

30%

Лоша

50

Одрон,
пропадање
пута у
дужини од
100м, ИЦБ 8
сати, насип
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32.

Велијашница (крај асфалта) –
Шолићи -Вујићи

1000

3,50

30%

Лош

100

33.

Велијашница – Гајићи

750

3,00

30%

Лоша

30

34.

Дрина транс (пилана) –
Ђукићи

200

3,50

5%

Добар

-

35.

Велије – Станићи

900

3,50

25%

Лоша

30

36.

Милашиновача – Тучићи

2800

3,50

25%

Средње

90

37.

Милашиновача

300

3,00

15%

Добар

20

38.

Стране (крај асфалта) –
Врачари – Мост
Милашиновача

1600

3,00

45%

Лоша

150

39.

Стране - Врачари

600

3,00

20%

Лош

30

40.

Стране - Самци

200

3,00

25%

Лоша

20

Лош

30

Шахт 60х60
Пропуст
д=300 5м
Вода са пута
плави кућуИЦБ 2 сата

30

Три одрона,
16 тура
одвезено
земље (цца
160м3),
довезене и
уграђене два
камиона
дренажног
камена и
50м3
материјала
из мајдана,
ИЦБ 19 сати
рада. Тако је
обезбијеђен
алтернативн
и пролаз.

41.

Врњешевац-Драгојевићи
(Гусле)

42.

Велије- Г. Слатина ( Асвалт )

УКУПНО

28800

Свега: - Материјал 2 080м3 х 29,25КМ = 60 840,00 КМ
- ИЦБ машина 73сата х 81,90 КМ= 5 978,70 КМ
- Одвоз земље 160м3 х 15,00КМ = 2 400,00 КМ
- Пропусти
15м х 40,00 КМ = 600,00 КМ
С В Е Г А:
___ 69 818,70 КМ

1460

Одрон на
пут-ИЦБ 8
сати+5 сати,
два
пропуста10м пречник
800мм

Користи
шумарство

јул 2014.
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3. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРЕВИЈА

Ред.
бр.

Назив правца

Табела 4.
НАПОДужина Ширина
Степен
Проход- Потребна кол.
МЕНА
(m')
(m')
оштећења
ност
правца мат. (m³)

1.

Џосмановка – Катовине

1400

3,50

10%

Добар

-

2.

Каури – Омеров мост

500

3,00

20%

Добар

3.

Растока (Школа) –
Милошевићи

600

3,00

70,00%

4.

Растока (Школа) – Манастир

900

3,50

10%

Добар

-

Капитална
инв.

5.

Манастир – Трескавац

1000

3,5

20%

Лош

20

8 сат ИЦБ

6.

Растока – Гробље – Росуље

700

3,00

40%

Лош

40

10 цијеви
промјер 300,
јарак
500м ИЦБ 5
сати

7.

Растока – Локва (кућа
Марковић Милана)

400

3,00

20%

Добар

50

8.

Станичка – Марковићи

9.

Превија – Галићи

200

3,00

`

10.

Превија– Љубанићи

400

3,00

10%

Добар

-

11.

Старо село – Главица

1100

3,50

10%

Добар

-

12.

Главица – Магистрални пут

1700

4,00

13.

Драгорај – Црква

500

2,50

50,00%

Лоша

125

14.

Хашламка - Вулини

200

3,00

25%

Лош

20

15.

Магистрални пут – Ћулуми

300

3,00

10,00%

Добар

-

15.

Ћулуми – Гробље

16.

Магистрални пут – Панићи

800

3,00

15%

Средњи

20

17.

Магистрални пут – Дакићи

1000

3,00

15%

Средњи

20

18.

Магистрални пут – Регодићи

19.

Ружа – Велечево – Насеље
испод Руже

300

3,00

10%

Добар

-

20.

Магистрални пут – кућа
Драге Чутуре

300

3,00

10%

Добар

-

21.

Чутуре – Дамјановићи

900

3,00

10%

Добар

-

22.

Магистрални пут – Волаши

200

3,00

10%

Добар

-

23.

Магистрални пут – Зелићи

200

3,00

10%

Добар

-

24.

Тодоровићи – Шљункара

1000

3,00

25%

Лоша

20

25.

Ерцег-Мост – Пискуша

0

3,00

25%

Лоша

280

У изградњи
200

НЕПРОНепроходан
ХОДАН
-

-

Неријешени
имовински
одн.

Власништво
ШГ

У изградњи
НЕПРОНепроходан
ХОДАН

НЕПРОНепроходан
ХОДАН

Насип обале
и насип
банкина
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26.

Доњи Рибник (Галићи) –
Крндића Брдо

2000

3,50

15,00%

Средњи

30

27.

Доњи Рибник - Торине

2400

3,5

15%

Средњи

20

28.

Мартиноваче- Марјановићи

700

3,00

40%

Лош

50

УКУПНО

19400

895

Свега: - Материјал: 895,00м3 х 29,25 КМ = 26 178,75 КМ
- ИЦБ машина 13 сати х 81,90 КМ = 1 064,70 КМ
- Пропусти
10м х 40,00 КМ =
400,00 КМ
СВЕГА
_____ 27 643,45 КМ
4. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЦРКВИНА

Ред.
бр.

Назив правца

Дужина Ширина
Степен
Проход- Потребна кол.
(m')
(m')
оштећења
ност
правца мат. (m³)

Табела 5.
НАПОМЕНА

1.

Гробље (Доњи Дакићи) –
Пејићи – Томићи

1700

3,50

25%

Лош

50

Одвод.
Канал
1500м, проп
10м, промјер
300мм, ИЦБ
10 сати

2.

Пејићи – Горњи Симићи

300

3,00

10%

Добар

-

3.

Доњи Дакићи – Доњи
Симићи

1300

3,00

25%

Лоша

30

4.

Томићи-Волаши –
Мишковићи

2700

3,00

15%

Добар

40

5.

Ђукићи – Крагујевица

1500

3,50

20%

Добар

100

6.

Крагујевица –Гњатовићи

1300

4,00

25%

Лоша

30

7.

Гњатовићи –Бајићи

1500

4,00

65,00%

Лоша

200

8.

Топаловићи – Салаковац

1700

3,00

25%

Лоша

60

9.

Крагујевица – Воћкићи –
Мацановићи

1500

2,50

25%

Лоша

100

Клизиште ,
насип

10.

Гробље - Сладојевићи8Моћо)

700

3,50

10%

Добар

-

ИЦБ 5 сати

Одвод. Кан.
300м
проп. 10М,
промјер
300мм, ИЦБ
5 сати

Клизиште
Бр. 1.
15х5х3м
насути 80м3.
Клизиште
Бр. 1 ИЦБ 8
сати
уклоњања
земље
Клизиште
затворен пут
са 2400м3
земље,
булдозер 20
сати

јул 2014.
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Ћулуми - Сладојевићи

300

УКУПНО

3,00

10%

Добар

12200

610

Свега: - Материјал 610,00м3 х 29,25 КМ = 17 842,50 КМ
- ИЦБ машина 28 сати х 81,90 КМ = 2 293,20 КМ
- Пропусти 20,00м х 40,00 КМ =
800,00 КМ
- Булдозер 20 сати х 100,00 КМ = 2 000,00 КМ
СВЕГА
22 935,700 КМ
5. МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИТНИЦА

Ред.
бр.

Назив правца

Дужина Ширина
Степен
Проход- Потребна кол.
(m')
(m')
оштећења
ност
правца мат. (m³)

1.

Оровачко гробље – Ћулуми

400

3,00

10%

Добар

20

2.

Пилана – Ново насеље

700

3,00

10%

Добар

20

3.

Пилана – Малеши

500

3,00

10%

Добар

10

4.

Пилана – Ђукићи (Долови)

900

3,00

10%

Добар

20

5.

Радаци

500

3,00

10%

Добар

-

6.

Перићи – Марчете (два
крака)

2100

3,50

10%

Добар

40

7.

Костићи – Чутуре (Которача)

700

3,00

20%

Средњи

30

8.

Караула – Милетићи

300

3,00

10%

Добар

-

8.

Караула – Цикељ (Гајићи)

600

3,00

20%

Средње

30

9.

Раскрсница – Мрачај

1800

3,00

25%

Лоша

50

10.

Раскрсница(Чунгар) –
Мејићи

1300

3,00

25%

Лоша

50

11.

Ситница – Бавељићи

1000

3,00

25%

Лоша

50

12.

Трубићи – Милетићи

800

3,00

25%

Лоша

50

13.

Ситница – Етно село

300

14.

Ситница – Трафо – Стојић

400

3,00

10%

Добар

20

15.

Ситница – Петковићи –
Црква

2900

3,50

25%

Лоша

100

16.

Петковићи – Ерцези

700

3,00

25%

Лоша

40

17.

Ситница – Пољеница

300

3,50

10%

Добар

-

18.

Ситница – Барице – Ђулића
кућа

19.

Ситница – Мачкића
локва(Базен)

2300

4,00

15%

Добар

40

20.

Мачкића локва (Базен) –
Мачкићи

2400

3,00

10%

Добар

-

21.

Мачкићи - Водозахват

2000

3,00

20%

Добар

40

22.

Мачкића локва – Гуслови

3800

3,00

20%

Добар

40

4,00

10%

Добар

-

Табела 6.
НАПОМЕНА

300м у кап.
инвестиција
ма

ГРЕБАНИ
Гребани
АСФАЛТ
асфалт

У
У изградњи
ИЗГРАДЊИ

НЕПРОНепроходан
ХОДАН

Клизиште на
два мјеста,
ИЦБ 11 сати
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РИБНИК

23.

Кула - Благојевићи

1800

3,50

10%

Добар

-

24.

Благојевићи – Макивићи

1100

3,00

10%

Добар

-

25.

Балашиновац – Кочићи
(Љубомир и Милорад)

2900

3,50

25%

Лоша

40

26.

Бунареви – Милановићи

500

3,50

10%

Добар

-

27.

Милановићи – Гвозденовићи

2000

3,00

10%

Добар

-

28.

Бунареви – Божићи

600

3,00

15%

Добар

-

29.

Сад – Босанчићи – Вулини –
Влајићи

4000

3,00

30%

Лоша

50

30.

Сад – Вујиновићи

4000

3,50

20%

Средње

30

31.

Трафо – Ваганац

1700

3,00

15,00%

Добар

-

32.

Бунареви – Гвозденовић Зеле

300

3,00

15%

Добар

20

33.

Бабуси – Илићи (три крака)

2900

3,50

10%

Добар

30

34.

Бабуси – ЈаковљевићиДелићи

3600

3,50

10%

Добар

20

35.

Јаловуша – Шајићи

36.

Јаловуша – Округлица

500

3,00

10%

Добар

-

37.

Равни стан – Аћимовићи

800

3,50

15%

Средње

20

38.

Јелића до – Бабићи

39.

Орловац – Бошњаци –
Вучковићи

40.

Међеђак – Зелићи

41.

Лакића сад – Мразово

5600

3,50

42.

Божићи- Плавшићи

3500

43.

Васиљевића сокак

44.

НЕПРОНепроходан
ХОДАН

НЕПРОНепроходан
ХОДАН
Добар

-

Добар

-

20%

Средње

120

3,00

35%

Лош

150

700

3,00

10%

Добар

-

Вујиновићи - Бањица

2700

3,00

10%

Добар

-

45.

Балашиновац - Ђуричићи

1100

3,50

10%

Добар

-

46.

Ђуричићи – Кочићи

200

3,00

10%

Добар

-

47.

Балашиновац – Аћимовићи

1400

3,00

20%

Добар

УКУПНО

Капиталне
инвестиције

500

3,50

10%

69100

У
У изградњи
ИЗГРАДЊИ

1 130

Свега: - Материјал 1 130,00м3 х 29,25 КМ = 33 052,50 КМ
- ИЦБ машина 11 сати х 81,90 КМ =
900,90 КМ
С В Е Г А:
33 953,40 КМ
УКУПНЕ ПОТРЕБЕ ЗА ОТКЛОЊАЊЕ ШТЕТЕ
-Материјал........................................................129 431,25 КМ
-Рад ИЦБ машине............................................ 12 530,70 КМ
-Одвоз земље на депонију................................ 2 850 ,00 КМ
-Бетонске цијеви за пропусте....................... 3 000,00 КМ
-Рад булдозером................................................ 2 000,00 КМ
_________________________________________________
СВЕГА: ..........................................................149 811,95 КМ

Број: 02-345-103-1/14
Датум: 28.07.2014. год.

Предсједник СО
Небојша Караћ
_______________________________

јул 2014.
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На основу члана 36. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 3/14) и члана
142. Пословника о раду Скупштине општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 5/14),
Скупштина општине Рибник је, након разматрања
Извјештаја о о раду Општинске борачке организације
Рибник за 2013. год. на XXIII редовној сједници
одржаној 25.07.2014. године донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник не усваја
Извјештај о раду Општинске борачке организације
Рибник за 2013. год.
II Скупштина општине Рибник константује
да је највећи дио средства који је неопходан за редовно
функционисање Општинске борачке организације
Рибник обезбјеђен из буџета општине, док сама
Општинска борачка организација Рибник није
предузела никакве активности на повећању властитих
средстава ( кроз наплату чланарине, аплицирање на
пројекте и сл. )
III Скупштина општине Рибник је сагласна
са ставом Надзорног одбора ОБО Рибник према којем
се додјељивање средстава за помоћ демобилисаним
борцима мора вршити на основу јасно прецизираних
критерија, документовано и транспарентно.
IV Скупштина општине Рибник константује
да је из Извјештаја евидентан значајан утрошак средстава за дневнице руководећим органима ОБО Рибник,
који није прикладан актуелним економским приликама
и укупно расположивим средствима.
V Скупштина општине Рибник тражи од ОБО
Рибник да, ради упознавања заинтересоване јавности,
достави Информацију о спровођењу и резултатима
избора у ОБО Рибник.
VI Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
Број: 02-56-5-2/14
Предсједник СО
Датум: 28.07.2014. год.
Небојша Караћ
_____________________
На основу члана 36. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 3/14) и члана
142. Пословника о раду Скупштине општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 5/14),
Скупштина општине Рибник је, након разматрања
Информације о раду Републичке управе за геодетске и
имовинско правне послове- Подручна јединица Рибник
за 2013. год. на XXIII редовној сједници одржаној
25.07.2014. године донијела сљедећи:

јединица -Рибник реаговала на захтјев СО Рибник да
се достави Информација о раду ове подручне јединице
управе, јер сматра да грађани општине Рибник преко
својих изабраних представника имају право тражити
и добити информације о раду и активностима свих
републичких органа.
II Скупштина општине Рибник константује
да је сувишно да РУГИПП упозорава и подсјећа СО
на њене надлежности, јер су оне овом органу познате,
обзиром да су јасно прописане законом и статутом, а
поготово имајућу у виду да Скупштина у досадашњој
пракси такве Информације и не усваја већ исте третира
као акте искључиво информативног карактера.
III Скупштина општине Рибник константује
да је неопходно да РУГИПП Подручна јединица
-Рибник предузме потребне активности како би
се што прије извршило излагање на јавни увид
података о непокретностима и утврђивање права на
непокретностима за КО Горњи Рибник.
IV Скупштина општине Рибник константује
да неопходно што прије рјешити евидентне кадровске
проблеме и недостатак адекватног кадра у овој
Подручној јединици како би грађани општине Рибник
могли услуге ове подручне јединице користити
свакодневно и континуирано, што им већ дуже вријеме
није омогућено.
V Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-95-1-2/14
Предсједник СО
Датум: 28.07.2014. год.
Небојша Караћ
_____________________
На основу члана 111б. став 3. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске” бр. 101/04; 42/05; 118/05 и 98/13) и члана 36.
и 66. Статута општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 3/14), Скупштина општине
Рибник, на XXIII редовној сједници одржаној дана
25.07.2014. год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу начелника Одјељења
за привреду и финансије
I КАЛАБИЋ РАЈКО, дипл. инжењер шумарства разрјешава се дужности начелника Одјељења за
привреду и финансије, због укидања Одјељења.
II Ступањем на снагу овог рјешења ставља се
ван снаге Рјешење о именовању начелника Одјељења за
привреду и финансије бр. 02-111-5-1/13 од 01.03.2013.
год.

ЗАКЉУЧАК
I
Скупштина општине Рибник сматра
неприхватљивим начин на који је РУГИПП Подручна

III Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник”.
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О б р а з л о ж е њ е:
Одлуком о измјенама и допунама Одлуке о
организовању Административне службе општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр. 6/14)
у општинској управи Рибник укинуто је Одјељење за
привреду и финансије, због чега је потребно разрјешити
дужности начелника поменутог Одјељења.
Чланом 111 б. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске бр.
101/04; 42/05; 118/05 и 98/13), прописана је надлежност
СО да разрјешава начелнике одјељења на приједлог
начелника општине или 1/3 одборника или на начин
одређен Статутом.
Чланом 66. Статута општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр. 3/14), прописано
је да Начелник одјељења може бити разријешен прије
истека мандата у случајевима утврђеним законом,
статутом и другим актима органа Општине.
Узимајући у обзир горе речено, а примјеном
наведених законских одредби одлучено је као у
диспозитиву.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења не може се уложити
жалба али се може покренути управни спор пред
Окружним судом у Бања Луци у року од 30 дана од дана
достављања рјешења.
Број: 02-014-13-1/14
Предсједник СО
Датум: 28.07.2014. год.
Небојша Караћ
_____________________
На основу члана 111а. став 4. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”
бр. 101/04; 42/05; 118/05 и 98/13 ) и члана 36. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр. 3/14), Скупштина општине Рибник, на XXIII
редовној сједници одржаној дана 25.07.2014. год. је
донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности начелника
Одјељења за привреду

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РИБНИК

одјељење - Одјељење за привреду, ради чега је потребно
именовати в.д. начелника Одјељења.
Примјеном члана 111 а. став 4. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске бр. 101/04; 42/05; 118/05 и 98/13), којим је
прописано да СО на приједлог начелника именује
вршиоца дужности начелника Одјељења до окончања
поступка јавне конкуренције, одлучено је као у
диспозитиву.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења не може се уложити
жалба али се може покренути управни спор пред
Окружним судом у Бања Луци у року од 30 дана од дана
достављања рјешења.
Број: 02-014-13-2/14
Предсједник СО
Датум: 28.07.2014. год.
Небојша Караћ
_____________________
На основу члана 111а. став 4. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”
бр. 101/04; 42/05; 118/05 и 98/13) и члана 36. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, бр.3/14), Скупштина општине Рибник, на
XXIII редовној сједници одржаној дана 25.07.2014. год.
је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности начелника
Одјељења за финансије
I СТОЈАКОВИЋ НИКОЛА, дипл. економиста
именује се за вршиоца дужности начелника Одјељења
за финансије.
II Послове из тачке I овог рјешења именовани
ће обављати до избора начелника Одјељења у поступку
јавне конкуренције у складу са Законом.
III Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у “Службеном гласнику општине Рибник”.
О б р а з л о ж е њ е:

I КАЛАБИЋ РАЈКО, дипл.инжењер шумарства именује се за вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду.
II Послове из тачке I овог рјешења именовани
ће обављати до избора начелника Одјељења у поступку
јавне конкуренције у складу са Законом.
III Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник”.
О б р а з л о ж е њ е:
Одлуком о измјенама и допунама Одлуке
о организовању Административне службе општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.
6/14) у Општинској управи Рибник формирано је ново

Одлуком о измјенама и допунама Одлуке о
организовању Административне службе општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.
6/14) у Општинској управи Рибник формирано је
ново одјељење - Одјељење за финансије, ради чега је
потребно именовати в.д. начелника Одјељења.
Примјеном члана 111 а. став 4. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске бр. 101/04; 42/05; 118/05 и 98/13), којим је
прописано да СО на приједлог начелника именује
вршиоца дужности начелника Одјељења до окончања
поступка јавне конкуренције, одлучено је као у
диспозитиву.

јул 2014.
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Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења не може се уложити жалба али се
може покренути управни спор пред Окружним судом
у Бања Луци у року од 30 дана од дана достављања
рјешења.
Број: 02-014-13-3/14
Предсједник СО
Датум: 28.07.2014. год.
Небојша Караћ
_____________________
На основу члана 18. став 2. 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),
Скупштина општине Рибник је на XXIII редовној
сједници одржаној 25.07.2014. год. донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в.д. директора
ЈУ “Народна библиотека Рибник” Рибник
I Милетић Мирко, дипл.економиста, разрјешава се дужности в.д. директора ЈУ “Народна библиотека Рибник” Рибник са даном 25.07.2014. год. на
лични захтјев односно због подношења оставке.
II Ступањем на снагу овог Рјешења ставља
се ван снаге Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ
“Народна библиотека Рибник” бр. 02-650-6-2/14 од
02.06.2014. год.
III Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
О б р а з л о ж е њ е:
Рјешењем Скупштине општине Рибник број
02-650-6-2/14 од 02.06.2014. год. Милетић Мирко
именован је за в.д. директора ЈУ ”Народна библиотека
Рибник” Рибник.
Именовани је дана 17.07.2014. год. Скупштини
општине поднио оставку на мјесто в.д. директора.
Узимајући у обзир горе речено, а примјеном
члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник РС” бр. 68/07; 109/12) и члана
36. Статута општине (“Службени гласник општине
Рибник” бр.3/14) којима је прописано да директора
установе именује и разрјешава оснивач, одлучено је као
у диспозитиву.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења не може се изјавити
жалба, али се може покренути управни спор
подношењем тужбе Окружном суду у Бања Луци у
року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
Број:02-111-2-1/14
Предсједник СО
Датум: 28.07.2014. год.
Небојша Караћ
_____________________

На основу члана 4. став 2. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске (“Службени гласник РС” бр.41/03),
члана 18. став 3а. 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 XXIII редовној сједници одржаној дана
25.07.2014. год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вд директора
ЈУ “ Народна библиотека Рибник ” Рибник
I Раденко Марковић, проф. географије, именује
се за вршиоца дужности директора ЈУ “Народна библиотека Рибник” Рибник, почев од 28.07.2014. год. па
до окончања поступка јавне конкуренције за избор
директора установе у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске.
II Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
О б р а з л о ж е њ е:
Рјешењем бр. 02-111-2-1/14 од 28.07.2014.
Скупштина општине Рибник је разрјешила дужности
в.д. директора ЈУ “Народна библиотека Рибник” на
лични захтјев односно због подношења оставке, те
је потребно до избора директора у поступку јавне
конкуренције именовати в.д. директора.
Комисија за избор и именовање је утврдила
приједлог рјешења као у диспозитиву и предложила
СО Рибник доношење истог.
Чланом 4. став 2. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник РС” бр.41/03) прописана су
именовања на краћи период.
Чланом 18. став 3а). Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник РС” бр. 68/07; 109/12)
прописано је да директора установе чији је оснивач
или суоснивач јединица локалне самоуправе именује
скупштина општине.
Примјеном горе наведених законских одредби
одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења не може се изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Бања Луци у року од
30 дана од дана пријема овог рјешења.
Број:02-111-2-2/14
Предсједник СО
Датум: 28.07.2014. год.
Небојша Караћ
_____________________
На основу члана 30. став 1. алинеја 21. и члана
148 б. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), члана 36. Статута општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 3/14) и
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члана 2. Одлуке о оснивању Одбора за жалбе општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник” бр.
3/14) Скупштина Скупштина општине Рибник, на
XXIII редовној сједници одржаној 25.07.2014. године је
донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Одбора за жалбе Општине Рибник

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РИБНИК

На основу члана 30. и 36. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске бр.
101/04; 42/05; 118/05 и 98/13), члана 36. и 52. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“, бр. 3/14) чланова 41. 55. и 56. а у вези са чланом
198. Пословника о раду Скупштине општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 5/14) Скупштина општине Рибник, на XXIII редовној сједници
одржаној дана 25.07.2014. год. је донијела:

1. У Одбор за жалбе Општине Рибник именују се:
1) Боро Мандић, дипл. правник из Бања Луке- предсједник
2) Жељко Чегар , дипл. правник из Мркоњић Града –
члан
3) Живана Бабић, дипл.правник из Приједора- члан
2. Предсједник и чланови Одборa за жалбе Општине Рибник именују се на период од четири године
са могућношћу поновног избора .
3. Задатак Одборa за жалбе општине Рибник
је да одлучује о жалбама општинских службеника,
техничких и помоћних радника у другом степену
на рјешења којима се одлучује о њиховим правима
и дужностима, као и о жалбама кандидата који су
учествовали на јавном конкурсу.
4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у “Службеном гласнику општине Рибник”.
О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Рибник је на 18. редовној
сједници одржаној 27.03.2014. год. донијела Одлуку о
утврђивању критерија и расписивању Јавног конкурса
за избор и именовање предсједника и чланова Одбора
за жалбе Општине Рибник.
Комисија за избор именована Рјешењем бр.
02-014-5-4/14 од 31.03.2014. год. спровела је поступак по
јавном конкурсу, након чега је Скупштини доставила
Извјештај о спроведеном поступку са ранг листом
кандидата који су испунили опште и посебне услове
за именовање како слиједи : 1. Боро Мандић, 2. Жељко
Чегар, 2.Живана Бабић и 4. Драшко Латиновић .
Комисија је предложила три прворангирана кандидата
за именовање као у диспозитиву.
Након разматрања Извјештаја и приједлога
Комисије, а примјеном члана 30. став 1. алинеја 21. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ), којим је
прописано је да скупштина оснива одбор за жалбе и
члана 148 б. став 1. истог Закона којим је прописано да
предсједника и чланове Одбора именује Скупштина
општине након спроведеног јавног конкурса на период
од четири године са могућношћу поновног избора,
одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку
Против овог рјешења не може се изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Бања Луци у року од
30 дана од дана пријема овог рјешења.
Број: 02-022-20-12/14
Предсједник СО
Датум:28.07.2014.год.
Небојша Караћ
_____________________

РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о избору
Мандатно- имунитетске комисије
I У Рјешењу о избору Мандатно- имунитетске
комисије (“Службени гласник општине Рибник” бр.
9/12) у називу рјешења ријечи “Мандатно- имунитетске
комисије“ замјењују се ријечима “Верификационе
комисије” као и у тачки I и II Рјешења у одговарајућем
падежу.
II Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 02-022-20-1/14
Предсједник СО
Датум: 28.07.2014. год.
Небојша Караћ
_____________________
На основу члана 30. и 36. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”
бр. 101/04; 42/05; 118/05 и 98/13), члана 36. и 52. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“, бр. 3/14) чланова 41. 57. и 58. а у вези са чланом
198. Пословника о раду Скупштине општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 5/14) Скупштина општине Рибник, нa XXIII редовној сједници
одржаној дана 25.07.2014. год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о избору Законодавног одбора
I У Рјешењу о избору Законодавног одбора
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 9/12) у
називу рјешења ријечи “ Законодавног одбора “ замјењују се ријечима “Комисије за статут и прописе” као и у
тачки I и II Рјешења у одговарајућем падежу.
II Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 02-022-20-2/14
Предсједник СО
Датум: 28.07.2014. год.
Небојша Караћ
_____________________
На основу члана 30. и 36. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”
бр. 101/04; 42/05; 118/05 и 98/13), члана 36. и 52. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“, бр. 3/14) чланова 41. 59. и 60. а у вези са чланом
198. Пословника о раду Скупштине општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 5/14) Скуп-
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штина општине Рибник, на XXIII редовној сједници
одржаној дана 25.07.2014. год. је донијела:

РЈЕШЕЊЕ
о избору Етичког обора

РЈЕШЕЊЕ
о измјени и допуни Рјешења о избору
Одбора за финансије и буџет

I У Етички одбор Скупштине општине
Рибник изабрани су:
1. Момчило Тодоровић, предсједник
2. Милан Станишић, члан
3. Небојша Караћ, члан
4. Далиборка Давидовић, члан
5. Бране Тепић, члан

I У Рјешењу о избору Одбора за финансије и
буџет (“Службени гласник општине Рибник” бр. 9/12) у
називу рјешења ријечи “Одбора за финансије и буџет “
замјењују се ријечима “Комисије за буџет и финансије”
као и у тачки I и II Рјешења у одговарајућем падежу.
II У тачки II Рјешења након подтачке 3. додају
се нове подтачке које гласе:
“ 4. Данијела Врачар, члан
5. Милка Тодоровић , члан “
III Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 02-022-20-3/14
Предсједник СО
Датум: 28.07.2014. год.
Небојша Караћ
_____________________
На основу члана 30. и 36. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”
бр. 101/04; 42/05; 118/05 и 98/13), члана 36. и 52. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“, бр. 3/14) чланова 41. 61.и 62. а у вези са чланом
198. Пословника о раду Скупштине општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 5/14) Скупштина општине Рибник, на XXIII редовној сједници
одржаној дана 25.07.2014. год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о избору Одбора за награде
и признања

II Етички одбор има права и обавезе утврђене
Законом, Статутом Општине Пословником о раду и
Кодексом понашања Скупштине општине Рибник.
III Ступањем на снагу овог Рјешења престаје
да важи Одлука о именовању чланова Етичког одбора
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 9/12).
IV Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у “Службеном гласнику општине Рибник”.
Број: 02-022-20-5/14
Предсједник СО
Датум: 28.07.2014. год.
Небојша Караћ
_____________________
На основу члана 30. и 36. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске бр.
101/04; 42/05; 118/05 и 98/13), члана 36. и 52. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“, бр. 3/14) чланова 41. 63. и 64. а у вези са чланом
198. Пословника о раду Скупштине општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 5/14) Скупштина општине Рибник, на XXIII редовној сједници
одржаној дана 25.07.2014. год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о избору Одбора
за вјерска питања

I У Рјешењу о избору Одбора за награде и
признања (“Службени гласник општине Рибник” бр.
9/12) у називу рјешења ријеч “ Одбора“ замјењује се
са ријечи “Комисије” као и у тачки I и II Рјешења у
одговарајућем падежу.

I У тачки I Рјешења о избору Одбора за
вјерска питања (“Службени гласник општине Рибник”
бр. 9/12) подтачка 1. мјења се и гласи:
“ Дарко Врачар, предсједник”

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

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

Број: 02-022-20-4/14
Предсједник СО
Датум: 28.07.2014. год.
Небојша Караћ
_____________________

Број: 02-022-20-6/14
Предсједник СО
Датум: 28.07.2014. год.
Небојша Караћ
_____________________

На основу члана 30. и 36. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”
бр. 101/04; 42/05; 118/05 и 98/13), члана 36. и 52. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“, бр. 3/14) чланова 41. 67. и 68. а у вези са чланом
198. Пословника о раду Скупштине општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 5/14) Скупштина општине Рибник, на XXIII редовној сједници
одржаној дана 25.07.2014. год. је донијела:

На основу члана 30. и 36. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”
бр. 101/04; 42/05; 118/05 и 98/13), члана 36. и 52. Статута
општине Рибник („Службени гласник
општине
Рибник“, бр. 3/14) чланова 41. 69. и 70. а у вези са
чланом 198. Пословника о раду Скупштине општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.
5/14) Скупштина општине Рибник, на XXIII редовној
сједници одржаној дана 25.07.2014. год. је донијела:
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РЈЕШЕЊЕ
о избору Одбора за питања младих
I У Одбор за питања младих Скупштине
општине Рибник изабрани су:
1. Топаловић Младенко , предсједник
2. Јерковић Миле, члан
3. Тепић Љубо, члан
4. Савић Ивана,члан
5. Тучић Роса, члан

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РИБНИК

На основу члана 30. и 36. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”
бр. 101/04; 42/05; 118/05 и 98/13), члана 36. и 52. Статута општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, бр. 3/14) члана 41. 73. и 74. а у вези са чланом
198. Пословника о раду Скупштине општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 5/14) Скупштина општине Рибник, на XXIII редовној сједници
одржаној дана 25.07.2014. год. је донијела:

II Одбор за питања младих има права и обавезе
утврђене Законом, Статутом Општине и Пословником
о раду Скупштине општине Рибник.

РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о избору Одбора за сарадњу са
градовима, општинама и мјесним заједницама

III Ступањем на снагу овог Рјешења престаје
да важи Рјешење о избору Одбора за питања младих
и заштиту животне средине (“Службени гласник
општине Рибник” бр. 9/12)
IV Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник”.

I У Рјешењу о избору Одбора за сарадњу
са градовима, општинама и мјесним заједницама
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 9/12) у називу рјешења ријечи ”Одбора за сарадњу са градовима, општинама и мјесним заједницама” замјењују се
ријечима “Одбора за мјесне заједнице и сарадњу са
градовима и општинама,” као и у тачки I и II Рјешења
у одговарајућем падежу.

Број: 02-022-20-7/14
Предсједник СО
Датум: 28.07.2014. год.
Небојша Караћ
_____________________

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

На основу члана 30. и 36. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске бр.
101/04; 42/05; 118/05 и 98/13), члана 36. и 52. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“, бр. 3/14) чланова 41. 71. и 72. а у вези са чланом
198. Пословника о раду Скупштине општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 5/14) Скупштина општине Рибник, на XXIII редовној сједници
одржаној дана 25.07.2014. год. је донијела:

Број: 02-022-20-13/14
Предсједник СО
Датум: 28.07.2014. год.
Небојша Караћ
_____________________

РЈЕШЕЊЕ
о избору Одбора за заштиту људских права,
друштвени надзор и представке
I У Одбор за заштиту људских права, друштвени надзор и представке Скупштине општине Рибник
изабрани су:
1. Славко Бавељић предсједник
2. Маринко Стојановић , члан
3. Љубо Тепић, члан
II Одбор за заштиту људских права,
друштвени надзор и представке има права и обавезе
утврђене Законом, Статутом Општине и Пословником
о раду Скупштине општине Рибник.

На основу члана 30. и 36. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”
бр. 101/04; 42/05; 118/05 и 98/13), члана 36. и 52. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“, бр. 3/14) чланова 41. 75. и 76. а у вези са чланом
198. Пословника о раду Скупштине општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр. 5/14)
Скупштина општине Рибник, на XXIII редовној
сједници одржаној дана 25.07.2014. год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о избору Савјета за културу
I У Савјет за културу Скупштине општине
Рибник изабрани су:
1. Дарко Врачар, предсједник
2. Свето Галић, члан
3. Драган Караћ, члан
4. Свјетлана Елез, члан
5. Марија Митровић, члан

III Ступањем на снагу овог престаје да важи
Рјешење о избору Одбора за заштиту људских права,
представке и притужбе грађана (“Службени гласник
општине Рибник” бр. 9/12).

II Савјет за културу има права и обавезе
утврђене Законом, Статутом Општине и Пословником
о раду Скупштине општине Рибник.

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

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

Број: 02-022-20-8/14
Предсједник СО
Датум: 28.07.2014. год.
Небојша Караћ
_____________________

Број: 02-022-20-9/14
Предсједник СО
Датум: 28.07.2014. год.
Небојша Караћ
_____________________

јул 2014.
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На основу члана 30. и 36. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”
бр. 101/04; 42/05; 118/05 и 98/13), члана 36. и 52. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“, бр. 3/14) чланова 41. 77. и 78. а у вези са чланом
198. Пословника о раду Скупштине општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 5/14) Скупштина општине Рибник, на XXIII редовној сједници
одржаној дана 25.07.2014. год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о избору Савјета за спорт
I У Савјет за спорт Скупштине општине Рибник изабрани су:
1. Љубо Тепић , предсједник
2. Младенко Топаловић , члан
3. Раденко Бањац , члан
4. Душко Козомара ,члан
5. Богдан Ступар , члан
II Савјет за спорт има права и обавезе
утврђене Законом, Статутом Општине и Пословником
о раду Скупштине општине Рибник.
III Ступањем на снагу овог Рјешења престаје
да важи Рјешење о избору Одбора за развој спорта,
физичке културе, културе, образовања и информисања
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 9/12)
IV Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник”.
Број: 02-022-20-10/14
Предсједник СО
Датум: 28.07.2014. год.
Небојша Караћ
_____________________
На основу члана 30. и 36. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”
бр. 101/04; 42/05; 118/05 и 98/13), члана 36. и 52. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“, бр. 3/14) чланова 41. 79. и 80. а у вези са чланом
198. Пословника о раду Скупштине општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 5/14) Скупштина општине Рибник, на XXIII редовној сједници
одржаној дана 25.07.2014. год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о избору Савјета за заштиту околине,
културног и природног насљеђа
I У Савјет за заштиту околине, културног
и природног насљеђа Скупштине општине Рибник
изабрани су:
1. Слободан Антонић , предсједник
2. Стево Пролић , члан
3. Славко Бавељић , члан
4. Даворка Тепић,члан
5. Косана Тодоровић,члан
II Савјет за заштиту околине, културног и
природног насљеђа има права и обавезе утврђене

Законом, Статутом Оптшине и Пословником о раду
Скупштине општине Рибник.
III Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у “Службеном гласнику општине Рибник”.
Број: 02-022-20-11/14
Предсједник СО
Датум: 28.07.2014. год.
Небојша Караћ
_____________________
На основу члана 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 55. Статута општине Рибник (,,Службени гласник општине Рибник“
бр. 3/14), члана 22. Закона о пољопривреди (“Службени
гласник Републике Српске“, бр.70/06, 20/07, 86/07,
71/09), Начелник Oпштине д о н о с и :
ПРАВИЛНИК
о утрошку средстава за стимулације у
пољопривреди
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником се дефинишу циљеви,
врсте стимулације, приоритети за расподјелу средстава, услови које морају да испуњавају корисници
подстицаја и методи прикупљања захтјева, методи
одлучивања о утрошку средстава и обавезе које мора да
испуни корисник подстицаја након примања новчаних
средстава.
Право на остваривање подстицајних средстава
имају пољопривредни произвођачи физичка лица,
предузетници и правна лица који испуњавају следеће
опште услове:
- имају пребивалиште/сједиште у општини Рибник;
- обављају пољопривредну производњу на територији
општине Рибник;
- који благовремено поднесу захтјев за подстицаје;
- корисник подстицаја може остварити право на текући подстицај максимално по два основа (уколико
се бави производњом у више грана);
- који испуне услове прецизиране овим Правилником.
Рокови за подношење захтјева биће дефинисани овим Правилником, сходно врсти подстицајних
мјерама за које се захтјев подноси.
Захтјев за остварење подстицајних средстава се
подноси у шалтер сали општине Рибник или у писаној
форми на адресу општина Рибник. Захтјев се подноси
на прописаном обрасцу који се налази у прилогу овог
Правилника, а садржи следеће податке: име и презиме
или пословно име, адресу становања или сједишта,
број телефона, ЈМБ или ЈИБ, РБПГ, број текућег или
жиро рачуна и назив банке код које је рачун отворен,
врсту подстицаја за који се захтјев подноси, потпис
или потпис и печат овлаштеног лица. Уз захтјев се
прилаже документација утврђена овим Правилником,
неблаговремени и непотпуни захтјеви неће бити узети у
разматрање.
Предрачун или копија предрачуна, рачун или
копија рачуна издан на име купца подразумијава и
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фискални рачун са ставкама које су предмет подстицаја.
Ставке које нису предмет подстицаја неће бити узете у
разматрање.
Испуњеност услова за остваривање подстицаја,
по сваком појединачном захтјеву утврђује комисија
за подстицаје (у даљем тексту: комисија), именована
од стране Начелника општине. Испуњеност услова
комисија утврђује записнички. На основу записника
комисије Начелник општине даје сагласност за исплату
подстицајних средстава.
Члан 2.
Циљеви
1. Циљ утрошка средстава за стимулације у пољопривреди је утрошак средстава са намјером опредјељивања произвођача ка стварању робних произвођача у области пољопривредне производње,
2. Отварање нових радних мјеста путем самозапошљавања у пољопривреди,
3. Помоћ младима и женама у покретању властитог
бизниса у пољопривреди, набавком заједничких
средстава рада,
4. Интересно повезивање, као средство остварења циљева у пољопривреди,
5. Едукација заинтересованих ради повећања пољопривредне производње,
6. Организовање изложби и сајмова, организовање
посјета сајмовима и пољопривредним изложбама.
Члан 3.
Врсте стимулација
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Регресирање камата на пољопривредне кредите.
Подстицај за подизање нових засада воћа.
Подстицај за произведено и продато воће.
Подстицај унапређењу текуће сточарске производње.
Подстицај за набавку основног стада.
Подршка организовању и едукацији (обука, стручне
екскурзија и савјетовања).
Подстицај за производњу меда и унапређање пчеларства.
Подстицај за набавку пољопривредних средстава и
опреме.
Остали непредвиђени трошкови.

II УТРОШАК БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА
Члан 4.
Средства за стимулацију у пољопривреди се
распоређују на основу годишњег плана утрошка средстава. Годишњи план сачињава Одјељење за привреду
и финансије, на основу анализе тренутног стања и
проведених консултација на нивоу представника удружења, пољопривредних произвођача и заинтересованих грађана.
Члан 5.
Регресирање камата на пољопривредне кредите
Новчане стимулације за регресирање камата
на пољопривредне кредите остварују се сваких шест

мјесеци, у периодима (јануар- јуни и јули- децембар) и
то у висини од 3% или 1/3 плаћених камата.
Уз захтјев се прилаже потписан уговор са овлаштеном
банком из кога се несумљиво закључује да је корисник
остварио право на пољопривредни кредит и отплатио
најмање шест рата (изузетно и мање).
Комисија утврђује испуњеност услова по јавном позиву, те сачињава приједлог за исплату стимулације.
Средства стимулације се исплађују на текући
или жиро рачун подносиоца захтјева.
Подстицај се остварују на основу захтјева
појединаца или удружења, а на основу јавног позива
за подношење захтјева. Право на стимулацију имају
сва правна и физичка лица, која поднесу захтјев у
предвиђеном року, а испуњавају овим чланом назначене
услове.
Члан 6.
Подизање нових засада воћа
Право на остварење стимулације по овом
основу остварују сва физичка и правна лица који у
текућој години изврше улагања у наведену намјену.
Право на новчани подстицај имају корисници
који подижу засаде јабучастог, коштичавог и језграстог
воћа на минималној површини од 0,2 ха, а за засаде
јагодастог воћа минималне површине 0,05 ха.
Право на новчани подстицај имају и корисници
који подижу засаде коштичавог воћа аутохтоних сорти
воћа на минималној површини од 0,2 ха.
Корисници подстицајних средстава остварују
право на основу захтјева који подносе Одјељењу
за привреду и финансије, уз који прилажу следећу
документацију :
- Рачуне у складу са чланом 1. став 5. овог Правилника, осим за кориснике који су извршили садњу
аутохтоних сорти воћа, који у овом случају прилажу
овјерену Изјаву о подигнутим засадима;
- Доказ о власништву, посједовни лист или Уговор о
закупу;
- Копија картице текућег или жиро-рачуна рачуна.
Висина подстицјних средстава за подизање
засада јабучастог, коштичавог, језграстог и јагодастог
воћа утврђује се на основу висине инвестираних средстава, сходно Плану подстицаја пољопривредне производње за 2014. годину, осим за новчани подстицај
из овог члана који се односи на подизање засада
коштичавог воћа аутохтоних сорти, који је утврђен у
фиксном износу од 200 КМ по 0,1ха.
Средства стимулације се исплађују на текући
или жиро рачун подносиоца захтјева.
Крајњи рок за подношење захтјева за
остваривање подстицајних средстава за премију на
произведено и продато воће је 15.09.2014. године.
Члан 7.
Премија за произведено и продато воће
Право на премију за произведено јагодичасто
воће (купине, малине) имају (правна и физичка лица)
произвођачи који у текућој години остваре производњу
и продају јагодичастог воћа.

јул 2014.

Право на подстицајна средстава имају
произвођачи са пребивалиштем на подручју општине
Рибник.
Произвођачи остварују премију на основу
писменог захтјева који подносе Одјељењу за привреду
и финансије, уз који прилажу следећу документацију:
- Фактура и фискални рачун о продатим количинама
јагодичастог воћа или откупни блок издан од стране
овлаштеног откупљивача.
- Овјерена изјава откупљивача о откупљеним количинама јагодичастог воћа.
Висина премије се одређује у проценту до 15%
од продајне цијене постигнуте на тржишту.
Висина утрошка средстава се утврђује на
основу приспјелих захтјева и извјештаја комисије, а у
складу са износом који је утврђен Планом подстицаја
пољопривредне производње за 2014. годину.
Крајњи рок за подношење захтјева за остваривање подстицајних средстава за премију на произведено
и продато јагодичасто воће је 15.09.2014. године.
Члан 8.
Унапређење текуће сточарске производње
Право на субвенцију за тов јунади могу остварити пољопривредни произвођачи (правна и физичка
лица) који у току године произведу или набаве најмање
3 (три) мушка грла за даљи тов. Право на премију
остварује се на основу писменог захтјева који се
подноси Одјељењу за привреду и финансије и прилаже
следећу документацију:
- Доказ о поријеклу животиња, односно копију пасоша
животиње или копију обрасца Al и/или записник/
увјерење/свједоџба надлежне ветеринарске станице
да је грло произведено на ваститом имању или
преведено или у поступку превођења на корисника
подстицаја.
- Овјерену Изјаву да предметно грло за које се
остварује подстицај неће отуђити прије истека това,
изузев због здравствених проблема у ком случају
мора обезбиједити потврду ветеринара о угинућу
или неопходности мјере принудног клања.
- Овјерену Изјаву подносиоца захтјева да први пут
подноси захтјев на основу това јунади и да није
остварио право на поменуту подстицајну мјеру од
других даваоца.
Право на подстицајна средства за тов прасића
имају корисници који у текућој години произведу или
набаве минимално 20 прасића за тов. Право на премију
остварује се на основу писменог захтјева који се
подноси Одјељењу за привреду и финансије и прилаже
следећу документацију:
- Доказ о поријеклу животиња, односно копију пасоша
животиње или копију обрасца Al и/или записник/
увјерење надлежне ветеринарске станице да је грло
произведено на ваститом имању или преведено или
у поступку превођења на корисника подстицаја.
- Овјерену Изјаву да предметно грло за које се
остварује подстицај неће отуђити прије истека това,
изузев због здравствених проблема у ком случају
мора обезбиједити потврду ветеринара о угинућу
или неопходности мјере принудног клања.
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-

Овјерену Изјаву подносиоца захтјева да први пут
подноси захтјев на основу това прасића и да није
остварио право на поменуту подстицајну мјеру од
других даваоца.

Право на подстицај у призводњи приплодних
крмача и супрасних назимица могу остварити пољопривредни произвођачи који посједују минимално 3
(три) крмаче прасиље или супрасне назимице. Минимална тежина назимица од 70 кг а прасилица 100 кг.
Право на премију остварује се на основу писменог захтјева који се подноси Одјељењу за привреду и
финансије и прилаже следећу документацију:
- Доказ о извршеном обиљежавању животиња са
идентификационим бројевима, односно копија потврде о извршеном обиљежавању са пописом идентификационих бројева и/или овјерену Изјаву подносиоца захтјева о сточном фонду.
- Овјерену Изјаву подносиоца захтјева да први пут
подноси захтјев на основу узгоја крмача прасиља и
супрасних назимица и да није остварио право на
поменуту подстицајну мјеру од других даваоца.
Право на подстицај у перадарској производњи могу остварити пољопривредни произвођачи
који имају организовану производњу пилећег меса, а
који утове најмање 2.000 бројлера у турнусу у властитом
објекту.
Право на премију остварује се на основу писменог захтјева који се подноси Одјељењу за привреду и
финансије и прилаже следећу документацију:
- Доказ о поријеклу животиња и/или овјерену Изјаву
подносиоца захтјева.
- Увјерење о здравственом стању;
- Копија рјешења о регистрованој дјелатности за предузетнике;
- Копија рјешења о упису у судски регистар са наведеном дјелатношћу за правна лица;
- Копија картице текућег или жиро рачуна.
- Овјерену Изјаву подносиоца захтјева да први пут
подноси захтјев на основу това пилића и да није
остварио право на поменуту подстицајну мјеру од
других даваоца.
Висина утрошка средстава се утврђује на
основу приспјелих захтјева и записника комисије, све
у складу са износом који је утврђен Планом подстицаја
пољопривредне производње за 2014. годину.
Крајњи рок за подношење захтјева за остваривање подстицајних средстава за премију на произведено и продато јагодичасто воће је 15.09.2014. године.
Члан 9.
Набавка основног стада
Подстицај за набавку основног стада остварују
пољопривредни произвођачи за заснивање основног
стада и/или проширење основног стада.
Право на подстицај за набавку основног стада
имају произвођачи који у току године набаве најмање
једну приплодну јуницу или квалитетно музно грло
говеда и произвођачи који у текућој години изврше
набавку најмање10 приплодних оваца или коза.
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Право на подстицај остварује се на основу
писменог захтјева који се подноси Одјељењу за привреду
и финансије и прилаже следећу документацију:
- Предрачун, рачуне у складу са чланом 1. став 5. овог
Правилника или овјерен уговор о куповини основног стада;
- Копије пасоша купљених грла и/или записник/
увјерење/свједоџба надлежне ветеринарске станице
да је грло произведено на ваститом имању или преведено или у поступку превођења на корисника
подстицаја.
- Овјерену изјаву да формирано основно стадо корисник неће смањити или отуђити у наредних пет
година.
- Овјерену Изјаву подносиоца захтјева да први пут
подноси захтјев на основу набавке и/или проширења основог стада и да није остварио право на поменуту подстицајну мјеру од других даваоца.
Корисници подстицајних средстава дужни су
доставити извештај о намјенском утрошку средстава.
Висина утрошка средстава се утврђује на
основу приспјелих захтјева и записника комисије, а у
складу са износом који је утврђен Планом подстицаја
пољопривредне производње за 2014. годину.
Крајњи рок за подношење захтјева за остваривање подстицајних средстава за премију на произведено
и продато јагодичасто воће је 15.09.2014. године.
Члан 10.
Подршка организовању и едукацији
пољопривредних произвођача
Под трошковима обуке подразумјевају се трошкови посјете сајмовима, излагање пољопривредних
производа, посјете узорним газдинствима, трошкови
семинара и других облика едукације (нпр. посјете
узорним газдинствима, набавке литературе, унапређење
пословних активности унутар удружења и сл.)
Под овим трошковима подразумјевају се и
трошкови формирања удружења у области пољопривредне производње или удружења жена чија је основна дјелатност пољопривредна производња. Овдје
се подразумјевају и неопходни трошкови око регистрације струковних удружења пољопривредних произвођача.
Корисници подстицајних средстава дужни су
доставити извештај о намјенском утрошку средстава.
Висина стимулације се утврђује на основу
приспјелих захтјева и записника комисије, а у складу
са износом који је утврђен Планом подстицаја
пољопривредне производње за 2014. годину.
Крајњи рок за подношење захтјева за
остваривање подстицајних средстава за премију на
произведено и продато јагодичасто воће је 15.09.2014.
године.
Члан 11.
Подстицај за производњу меда и унапређање
пчеларства
Подстицај за производњу меда и унапређење
пчеларства осварују пољопривредни произвођачи
(физичка лица).

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РИБНИК

Право на подстицај у производњи меда могу
остварити пољопривредни произвођачи који у току
године улажу у развој и унапређење постојећих пчелињака или формирање нових пчелињака.
Право на премију остварује се на основу писменог захтјева који се подноси Одјељењу за привреду и
финансије и прилаже следећу документацију:
- Предрачун или рачун у складу са чланом 1. став 5.
овог Правилника или овјерен уговор као доказ о
утрошку средстава;
- Изјава предсједника удружења пчелара о бројном
стању друштава или доказ о упису у евиденцију
пчелара сходно члану 21. Закона о пчеларству
(“Службени гласник РС” број: 52/10);
- Овјерену изјаву да корисник неће смањити или
отуђити број пчелињих друштава у наредних пет
година.
- Овјерену Изјаву подносиоца захтјева да први пут
подноси захтјев на основу развоја и унапређења
пчеларства и да није остварио право на поменуту
подстицајну мјеру од других даваоца.
Корисници подстицајних средстава дужни су
доставити извештај о намјенском утрошку средстава.
Висина утрошка средстава се утврђује на основу приспјелих захтјева, а у складу са износом који
је утврђен Планом подстицаја пољопривредне производње за 2014. годину.
Крајњи рок за подношење захтјева за
остваривање подстицајних средстава за премију на
произведено и продато јагодичасто воће је 15.09.2014.
године.
Члан 12.
Набавка пољопривредне опреме и средстава
Право на стимулацију за набавку опреме и
средстава остварују корисници за набавку опреме и
средстава по реду приоритета:
- производња млијека (музних уређаја, лактофриз и сл.);
- пољопривредна механизација.
Корисници подстицајних средстава остварују
право на основу захтјева који подносе Одјељењу
за привреду и финансије, уз који прилажу следећу
документацију :
- Предрачун или рачун у складу са чланом 1. став 5.
овог Правилника или овјерен купопродајни уговор
као доказ о утрошку средстава;
- Изјаву да опрему/средства рада корисник неће отуђити у периоду од најмање пет година од момента
исплате стимулације.
- Овјерену Изјаву подносиоца захтјева да први пут
подноси захтјев на основу овим чланом одређене
подстицајне мјере и да није остварио право на подстицајну мјеру по овом основу од других даваоца.
Корисници подстицајних средстава дужни су
доставити извештај о намјенском утрошку средстава.
Висина стимулације се утврђује на основу
приспјелих захтјева и записника комисије, а у складу
са износом који је утврђен Планом подстицаја пољопривредне производње за 2014. годину.
Крајњи рок за подношење захтјева за остваривање подстицајних средстава за премију на произведено и продато јагодичасто воће је 15.09.2014. године.

јул 2014.
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Члан 13.
Остали непредвиђени трошкови
Под осталим непредвиђеним утрошцима
средстава подразумјевају се остали трошкови
који настају у области пољопривредне производње.
Трошкови се односе на инфраструктурне
потребе, елиминисање негативних утицаја услед ванредних околности и елементарних непогода, које утичу
на смањење сточног фонда или оштеђења или уништења објеката и машина за пољопривредну производњу, а који нису последица немарног односа, суша,
поплаве. Затим потребе радова на привођењу намјени
пољопривредног замљишта, мелиорације, израде заштитних брана, набавка опреме за наводњавање и сл.
Под осталим непредвиђеним трошковима
подразумјевају се и манипулативни трошкови као
што су: трошкови превоза, складиштења евиденција,
осигурања, легализације објеката за пољопривредну
производњу и сл. који настају као пропратни трошкови
подстицајних мјера проведених од стране ресорног
Министарства, Владиним програмом стимулација у
пољопривредној производњи за производе/робу и сл.
Под осталим трошковима подразумјевају се
и трошкови награда истакнутим пољопривредним
произвођачима.
Стимулација на име остали непредвиђени
трошкови у пољопривреди врши се само у посебним
случајевима или вандредним ситуацијама, по захтјеву
странке, а на основу записника комисије или надлежне
службе (цивилне заштите, надлежне ветеринарске
организације, удружења пчелара и др.)
Висина утрошка средстава се утврђује на
основу приспјелих захтјева, а у складу са износом
који је утврђен Планом подстицаја пољопривредне
производње за 2014. годину.
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Подстицајна средства из овог Правилника
исплаћују се крајњим корисницима до висине која је
прописана планом утрошка подстицајних средстава.
Корисници подстицајних средстава су дужни
намјенски користити подстицајна средства и друге
облике подршке у пољопривреди.
Корисник подстицајних средстава дужан је
вратити новчана средства која је остварио на основу
кориштења нетачних података или ако је извршено
ненамјенско улагање средстава заједно са затезним
каматама у року од 30 дана од дана доношења рјешења
којим надлежни испектор наређује кориснику поврат
новчаних средстава.
У случају из става 3. овог члана кориснику се
са даном доношења рјешења од надлежног инспектора,
додјелом пасивног статуса, до даљњег блокирају
сва права на подстицајна средства из члана 3. овог
Правилника, а најкраће до истека периода од двије
године, рачунајући од дана враћања подстицајних
средстава заједно а затезном каматом.
Корисници права морају чувати документацију на
основу које су остварили подстицајна средства најмање
три године од дана добијања подстицајних средстава.

Члан 15.
Надзор над спровођењем и извршавањем
одредби овог правилника врши инспекција јединица
локалне самоуправе путем пољопривредне инспекције.
Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Рибник“.
Ступањем на снагу овог правилника престаје
да важи Правилник о утрошку средстава за стимулације у пољопривреди (“Службени гласник општине
Рибник”, бр. 9/13).
Број: 01-02-5/14
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), члана 55. Статута општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“
бр. 3/14), Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за
2014. год. („Службени гласник општине Рибник“ 11/13)
и Правилника о расподјели средстава за стимулацију
пољопривредне производње општине Рибник број: 0102-5/14 од 30.04.2014. године, Начелник Општине даје :
САГЛАСНОСТ
на План утрошка средстава
Члан 1.
Даје се сагласност на План подстицаја пољопривредне производње за 2014. годину, буџетска позиција:
415229-Текући грантови-грантови у пољопривреди.
Члан 2.
Задужује се Одјељење за привреду и финанисје
да исплати средства у складу са Правилником о стимулацијама у пољопривреди и важећим законским
прописима.
Члан 3.
Саставни дио ове одлуке је План подстицаја
пољопривредне производње за 2014. годину.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објавјављена у “Службеном општине Рибник“.
Број : 01-30-2-1/14
Начелник општине
Дана : 30.04.2014. 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.
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годину, број: 01-02-5/14 од 30.04.2014. године, а у вези са
захтјевом Ђукић (Саван) Станка број: 01-532-231/14 од
14.05.2014. године, Начелник општине д о н о с и :

смањења сточног фонда, сходно Плану утрошка средстава за пољопривредну производњу из буџета општине Рибник за 2014. годину.

ОДЛУКУ
о додјели средстава за остале непредвиђене
трошкове у пољопривреди

Члан 2.

Члан 1.
Овом одлуком одређује се новчана накнада
Ђукић (Саван) Станку из Д. Раткова 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 240,00 КМ.
Пренос средстава извршити Томић (Марко)
Драженку на рачун, број: 562-100-80042272-39 отворен
код НЛБ Развојне банке Бања Лука.
Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одсјек за
финансије и рачуноводство.

Члан 2.
Члан 4.
Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2014. годину са позиције 415229 –
Остали текући грантови – грантови у пољопривреди у
укупном износу од 300,00 КМ.
Пренос средстава извршити на рачун Ђукић
(Саван) Станка, број: 552000999999917 отворен код
Хипо Алпе Адриа банке Бања Лука.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 01-532-268-1/14
Начелник општине
Датум, 22.07.2014. год.
Горан Савић, дипл.ек.
_____________________

Члан 3.

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

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
Ћирић (Бранко) Гојка, број: 01-532-367/14 од 21.07.2014.
године, Начелник општине доноси :

Број: 01-532-231-1/14
Начелник општине
Датум, 18.07.2014. год.
Горан Савић, дипл.ек.
_____________________

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
Томић (Марко) Драженка, број: 01-532-268/14 од
03.06.2014. године, Начелник општине доноси :

Члан 1.

О извршењу ове одлуке стараће се Одсјек за
финансије и рачуноводство.
Члан 4.

ОДЛУКУ
о додјели средстава за остале непредвиђене
трошкове у пољопривреди
Члан 1.
Овом одлуком одређује се новчана накнада
Томић (Марко) Драженку из Г. Врбљана на име осталих
непредвиђених трошкова у пољопривреди насталих
услед утицаја негативних околности које су довеле до

Овом одлуком одређује се новчана накнада
Ћирић (Бранко) Гојку из Г. Превије 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 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 525,00 КМ.
Пренос средстава извршити Ћирић (Бранко)
Гојку на рачун, број: 562-099-80923349-10 отворен код
НЛБ Развојне банке Бања Лука.

јул 2014.
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Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одсјек за
финансије и рачуноводство.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 01-532-367-1/14
Начелник општине
Датум, 18.07.2014. 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. 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 Лаврнић (Мирко) Милована, број: 01-532-254/14 од
28.05.2014. године, Начелник општине д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели средстава за остале непредвиђене
трошкове у пољопривреди
Члан 1.
Овом одлуком одређује се новчана накнада
Лаврнић (Мирко) Миловану 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 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 500,00 КМ.
Пренос средстава извршити на рачун Лаврнић
(Мирко) Милована, број: 562-099-81205614-25 отворен
код НЛБ Развојне банке Бања Лука.
Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одсјек за
финансије и рачуноводство.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 01-532-254-1/14
Начелник општине
Датум, 18.07.2014. 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. 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
Рисовић (Миле) Неђе број: 01-532-291/14 од 16.06.2014.
године, Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за остале непредвиђене
трошкове у пољопривреди
Члан 1.
Овом одлуком одређује се новчана накнада
Рисовић (Миле) Неђи из Бусија 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 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 200,00 КМ.
Пренос средстава извршити на рачун Рисовић
(Миле) Неђе, број: 562-099-8120365194 отворен код
НЛБ Развојне банке Бања Лука.
Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одсјек за
финансије и рачуноводство.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 01-532-291-1/14
Начелник општине
Датум, 18.07.2014. 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
Гвозденовић (Јово) Војислава, број: 01-532-280/14 од
11.06.2014. године, Начелник општине д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели средстава за остале непредвиђене
трошкове у пољопривреди
Члан 1.
Овом одлуком одређује се новчана накнада
Гвозденовић (Јово) Војиславу из Г. Раткова на име
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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 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одсјек за
финансије и рачуноводство.
Члан 4.

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 550,00 КМ.
Пренос средстава извршити на рачун Гвозденовић (Јово) Војиславу, број: 5620998119709377 отворен
код НЛБ Развојне банке Бања Лука.
Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одсјек за
финансије и рачуноводство.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 01-532-280-1/14
Начелник општине
Датум,18.07.2014. год.
Горан Савић, дипл.ек.
_____________________

Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 01-532-320-1/14
Начелник општине
Датум, 18.07.2014. 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. 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 Чеко (Јован) Слађане, број: 01-532-319/14 од
25.06.2014. године, Начелник општине д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели средстава за остале непредвиђене
трошкове у пољопривреди
Члан 1.

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 Травар (Илија) Миле, број: 01-532-320/14 од
26.06.2014. године, Начелник општине д о н о с и :

Овом одлуком одређује се новчана накнада
Чеко (Јован) Слађани из Велија 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.

ОДЛУКУ
о додјели средстава за остале непредвиђене
трошкове у пољопривреди

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 Чеко
(Јован) Слађане, број: 4255031002499084 отворен код
Raiffesien банке Бања Лука.

Члан 1.
Овом одлуком одређује се новчана накнада
Травар (Илија) Мили из Чађавице 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 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 550,00 КМ.
Пренос средстава извршити на рачун Травар
(Илија) Миле, број: 45174123000 отворен код УниЦредит
банке Бања Лука.

Члан 2.

Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одсјек за
финансије и рачуноводство.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 01-532-319-1/14
Начелник општине
Датум, 18.07.2014. год.
Горан Савић, дипл.ек.
_____________________

јул 2014.
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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
Стојаковић (Станко) Стојанке број: 01-532-243/14 од
23.05.2014. године, Начелник општине д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели средстава за остале непредвиђене
трошкове у пољопривреди
Члан 1.

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 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 300,00 КМ.
Пренос средстава извршити на рачун Зелић
(Лазо) Стеве, број: 562-100-80042282-09 отворен код
НЛБ Развојне банке Бања Лука.

Овом одлуком одређује се новчана накнада
Стојаковић (Станко) Стојанки 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.

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

Члан 2.

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

Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2014. годину са позиције 415229 –
Остали текући грантови – грантови у пољопривреди у
укупном износу од 550,00 КМ.
Пренос средстава извршити на рачун Стојаковић (Станко) Стојанке, број: 562-099-81184631-21
отворен код НЛБ Развојне банке Бања Лука.
Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одсјек за
финансије и рачуноводство.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 01-532-243-1/14
Начелник општине
Датум, 18.07.2014. 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. 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 Зелић (Лазо) Стеве, број: 01-532-261/14 од
02.06.2014. године, Начелник општине доноси :

Члан 3.

Члан 4.

Број: 01-532-261-1/14
Начелник општине
Датум, 18.07.2014. 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 55. Статута општине Рибник („Службени Гласник општине Рибник“, број 03/14), члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 121/12, 52/14),
Правилника о утрошку средстава буџетске резерве
(„Службени гласник општине Рибник“, број 6/10) и
Захтјева Одјељења за општу управу број 03-60-1-23/14
од 23.07.2014.године, Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава у износу 354,00
КМ на име новчане помоћи за дванаест (12) дјеце учесника у Пројекту „Социјализација дјеце Републике Српске-2014“ који се реализује у периоду 31.07.-09.08.2014.
године у Кумбору у Црној Гори.
Члан 2.

ОДЛУКУ
о додјели средстава за остале непредвиђене
трошкове у пољопривреди

Средства из члана 1. Одлуке уручити родитељима дјеце на дан поласка истих за Кумбор.
Расходе по овом основу књижити на позицију
416126- Текуће помоћи породици-популациона политика, потрошачка јединица 00500210- Одјељење за
друштвене дјелатности.

Члан 1.

Члан 3.

Овом одлуком одређује се новчана накнада
Зелић (Лазо) Стеви из Д. Врбљана на име осталих

За извршење ове Одлуке задужује се Одсјек за
финансије и рачуноводство.
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Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Број: 01-60-1-24/14
Начелник Општине
Дана: 29.07.2014. године
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 55. Статута општине Рибник („Службени Гласник општине Рибник“, број 03/14), члана 43. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, број 121/12, 52/14), Правилника о утрошку средстава буџетске резерве (Службени
гласник општине Рибник, број 6/10) и Захтјева Тодоровић Млађена број 01-532-338/14 од 07.07.2014.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 Тодоровић Млађену за потребе лијечења сина
Тодоровић Горана, обољелог од мултипле склерозе, у
Специјалној болници за медицинску рехабилитацију у
Горњој Трепчи.

ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава у износу
800,00 КМ на име накнаде штете на приватним непокретностима означеним као к.ч. 2/108-1 и к.ч. 2/2082, ливада 2. класе звана Лука, уписан у ПЛ.бр. 273/02
к.о. Велије на име посједника Врачар (Деспот) Миле са
дијелом посједа 1/1 а која је настала извођењем радова
на реконструкцији пута Ружа-Рибник. Приликом
проширења поменутог путног правца заузето је
земљиште у површини 110 м2 процијењене вриједности
550 КМ те уклоњен помоћни монтажни дрвени објекат
процијењене вриједности 250 КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити на
жиро рачун Врачар (Миле) Дмитар број 562-0998120525535 код НЛБ Развојне банке ад Бањалука. Расходе по овом основу књижити на позицију 412999остали непоменути расходи, потрошачка јединица
00500120- Начелник општине.
Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужује се Одсјек за
финансије и рачуноводство.
Члан 4.

Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити на
жиро рачун именованог број 562-099-8108896108 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.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику општине Рибник.“
Број: 01-345-107-2 /14
Начелник општине
Дана: 23.07.2014. год.
Горан Савић, дипл.ек.
_____________________

Члан 4.

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
03/14), реализујући Програм капиталних инвестиција за
период 2014-2016 година („Службени гласник општине
Рибник“, број 03/14), Начелник општине доноси:

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

ОДЛУКУ
о утрошку средстава

Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужује се Одсјек за
финансије и рачуноводство.

Број: 01-532-338-1/14
Начелник Општине
Дана: 08.07.2014. године
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 55. Статута
општине Рибник („Службени Гласник општине
Рибник“, број 03/14) и Извјештаја Комисије за
утврђивање угрожености приватних непокретности
реконструкцијом пута Ружа-Рибник од 22.07.2014.
године, Начелник општине доноси:

Члан 1.
Одобравам утрошак средстава у износу
4.867,20 КМ на име набавке 40 дрвених (кестенових)
стубова за санацију нисконапонске мреже на подручју
општине Рибник.
Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити на
жиро рачун добављача ЛИГНО КОМЕРЦ ДОО број
562-010-0000294788 код НЛБ Развојне банке ад по
Рачуну број 2014-207.

јул 2014.
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Одобрена средства књижити на позицију
511192 - Издаци за набавку комуникационих и електричних водова, потрошачка јединица 00500120 - Начелник општине.

Никола Стојановић, предсједник
Васо Стојаковић , члан
Слободан Цвијић, члан
II

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- 313-7/14
Начелник Општине
Дана: 22.07.2014. 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), члана 55. Статута општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник”, број 3/14),
Начелник општине доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за утврђивање угрожености
приватних непокретности реконструкцијом пута
Баба Ружа - Рибник
I
У Комисију за утврђивање угрожености
приватних непокретности реконструкцијом пута Баба
Ружа - Рибник именују се:

Задатак Комисије из тачке I је да изласком на
лице мјеста, утврди да су и у којој мјери реконструкцијом пута Баба Ружа – Рибник угрожене приватне
непокретности означене као к.ч. 2/108-1 и к.ч. 2/108-2,
Ливада 2 . класе звана Лука, уписана у ПЛ. бр. 273/0,
КО Велије на име посједника Врачар (Деспота) Миле са
дијелом посједа 1/1, да утврди површину непокретности
која је евентуално заузета или оштећена радовима на
путу, површину и стање дрвеног објекта саграђеног на
предметној парцели, те да о утврђеном чињеничном
стању поднесе Извјештај Начелнику општине.
Комисија је дужна да са радом отпочне одмах
по пријему рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 01-345-107/14
Начелник општине
Датум: 22.07.2014. год.
Горан Савић, дипл.ек
_____________________
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