СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК
Број: 9/2014, Година XV, Датум: 05. новембар 2014.

Раде Јованића бб, Тел/Факс: 050/430-070, Е-mail: skupstina@opstinaribnik.org, www.opstinaribnik.org
На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 3.
Закона о донацијама у јавном сектору (“Службени гласник Републике Српске”, број: 96/05) и члана 36. Статута
општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник”, број: 3/14), Скупштина општине Рибник, на XXV
редовној сједници одржаној дана 30.10.2014. године
донијела је:
ОДЛУКУ
o прихватању грантовских средстава Европске
комисије по Пројекту “Водовод и канализација
Републике Српске” за суфинансирање Пројекта
„Изградње резервоара Башињача, дистрибутивних
цјевовода и кућних прикључака у насељима
Превија, Доњи Рибник и Заблеће, Општина Рибник“
Члан 1.
Прихватају се грантовска средства Европске
комисије којима се суфинансира Пројекат “Водовод
и канализација Републике Српске” за финансирање
Пројекта “Изградње резервоара Башињача, дистрибутивних цјевовода и кућних прикључака у насељима
Превија, Доњи Рибник и Заблеће,Општина Рибник“ (у
даљем тексту: Пројекат).

Члан 5.
Одобрени износ грантовских средстава за
Пројекат износи 133.000,00 евра или 260.125,39 КМ.
Члан 6.
За наведени грант којим се суфинансира Пројекат обезбјеђена је Потврда за ослобађање од плаћања увозних даџбина и ПДВ-а при увозу робе и за
ослобађање од плаћања ПДВ-а при набавци добара
и услуга у БиХ у оквиру пројекта који се финасира из
ИПА фонда у складу са оквирним Споразумом коју
је издала Делегација Европске комисије у Босни и
Херцеговни број: ЕУ/2014/Д/2922748.
Члан 7.
Грантовска средства реализују се путем Европске инвестиционе банке у складу са њеним важећим
процедурама.
Члан 8.
Овлашћује се Начелник општине Рибник
да потпише Уговор о преносу грантовских средстава
по Пројекту између Владе Републике Српске - Министарства финансија и Општине Рибник.

Члан 2.
Члан 9.
Грантовским средствима суфинансира се Пројекат изградње, реконструкције и проширења водоводне инфраструктуре и система водоснабдијевања.

За реализацију ове одлуке задужују се Начелник општине Рибник и Пројектни имплементациони
тим.

Члан 3.
Члан 10.
Грантовска средства обезбјеђена су у складу
са Споразумом о гранту који је закључен између
Европске инвестиционе банке и Босне и Херцеговине
и Супсидијарним споразумом у оквиру ИПА 2010
- Национални програм за БиХ Дио l - Водовод и
канализација у Републици Српској између Босне и
Херцеговине и Републике Српске од 19.04.2013. године.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 02-370-10-1/14
Предсједник СО
Датум, 04.11.2014. год
Небојша Караћ
_______________________

Члан 4.
Суфинансирање Пројекта извршиће се из
средстава ИПА 2010, током периода извођења радова.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 101/04, 42/05,
118/05, 98/13), члана 14. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник РС“, број
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121/12 и 52/14) и члана 36. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, број 03/14),
Скупштина општине Рибник на XXV редовној сједници
одржаној дана 30.10. 2014. године донијела је:
ОДЛУКУ
о утрошку кумулираног суфицита оствареног
са 31.12.2013.године
Члан 1.

Члан 2.
У складу са Програмом капиталних инвестиција на територији општине Рибник за период 20142016 година (“Службени гласник општине Рибник” број
03/14) кумулирани суфицит који потиче од накнаде
за коришћење шума и шумског земљишта-средства
за развој неразвијених дијелова општине остварена
продајом шумских сортимената у износу 455.368 КМ
распоређује се за финансирање следећих пројеката:

Кумулирани суфицит расположив за расподјелу остварен са 31.12.2013. године износи 488.728 КМ.
р.бр.

Назив пројекта

Износ (КМ)

1

Асвалтирање локалног пута Чунгар

65,802.54

2

Асвалтирање локалног пута Горња Слатина наставак

52,920.56

3

Асвалтирање локалног пута Растока – Манастир Трескавац

65,414.13

4

Асвалтирање локалног пута Џосмановка -Катавине

40,439.86

5

Асвалтирање локалног пута Ђукићи - Крагујевица

43,418.48

6

Асвалтирање локалног пута Растока - Каури

45,534.90

7

Асвалтирање локалног пута Росуље - Станичка

34,160.45

8

Асвалтирање локалног пута Горњи Врбљани-Делибрдо-Цигановићи

45,133.01

9

Асвалтирање локалног пута Велијашница наставак

27,491.74

10

Асвалтирање локалног пута Прекид- Доњи Врбљани

35,052.33

11

УКУПНО

455,368.00
Члан 3.

Дио кумулираног суфицита који потиче од
средставапоосновуприходаодпосебнихводнихнакнада
у износу 20.027 КМ те по основу накнаде за коришћење
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у
износу 13.333 КМ распоредити за санирање посљедица
елементарних непогода-поплава у складу са Програмом
кориштења новчаних средстава прикупљених по
основу прихода од посебних водних накнада за
2014. годину (“Службени гласник општине Рибник”
број 02/14) и Програмом кориштења средстава од
накнада за кориштење пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе на подручју општине Рибник
за 2014. годину (“Службени гласник општине Рибник”,
број 03/14).

На основу члана 48а. Закона о пољопривредним
задругама („Службени гласник РС“ број: 73/08, 106/09 и
78/11), члана 3. Правилника о условима и начину давања
у закуп непокретности пољопривредним задругама
(„Службени гласник РС“ број 123/10 и 57/12) и члана
36. Статута Општине Рибник („Службени гласник
Општине Рибник“ број 3/14), Скупштина Општине
Рибник је, на XXV редовној сједници, одржаној 30.10.
2014. године, донијела:
ОДЛУКУ
о расписивању јавног огласа за закуп непокретности
у својини Општине Рибник пољопривредним
задругама и другим правним лицима
регистрованим за обављање пољопривредне
производње

Члан 4.

Члан 1.

За провођење Одлуке задужује се Одјељење за
финансије.

Овом Одлуком прописују се услови и начин
давањa у закуп објеката и непокретности који су у
својини Општине Рибник пољопривредним задругама
и другим правним лицима регистрованим за обављање
дјелатности из области пољопривреде.

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

Члан 2.

Број: 02-400-5-5/14
Предсједник СО
Датум, 04.11.2014. год.
Небојша Караћ
_______________________

Непокретности и објекти дају се у закуп
пољопривредним задругама и другим правним лицима
регистрованим за обављање дјелатности из области
пољопривреде на коришћење путем јавног огласа,
прибављањем писаних понуда.

новембар 2014.
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Члан 3.
Предмет закупа су следећи објекти и непокретности:
а) некретнина означена као к.ч. бр. 135, ливада, 4.
класе, звана “Препратница” К.О. Растока уписана
у лист непокретности бр. 214 (земљиште укупне
површине 12 033 м²),
б) некретнина означена као к.ч. бр. 366, њива, 5. звана
“Елезовац” К.О. Растока уписана у лист непокретности бр. 214 (земљиште укупне површине 1 125 м²),
в) некретнина означена као к.ч. бр. 367, њива 3. класе,
звана “Елезовац” К.О. Растока уписана у лист непокретности бр. 214 (земљиште укупне површине 2
610 м²),
г) некретнина означена као к.ч. бр. 368, шума 4. класе, звана “Елезовац” К.О. Растока уписана у лист
непокретности бр. 214 (земљиште укупне површине 3 140 м²),
д) некретнина означена као к.ч. бр. 369, њива 3. класе, звана “Елезовац” К.О. Растока уписана у лист
непокретности бр. 214 (земљиште укупне површине
3 957 м²),
ђ) некретнина означена као к.ч. бр. 370/5, воћњак 2.
класе, звана “Елезовац” К.О. Растока уписана у лист
непокретности бр. 214 (земљиште укупне површине 3 450 м²),
е) некретнина означена као к.ч. бр. 371/1, њива 5. класе, звана “Елезовац” К.О. Растока уписана у лист
непокретности бр. 214 (земљиште укупне површине 39 198 м²),
ж) некретнина означена као к.ч. бр. 371/1, бара, звана
“Елезовац” К.О. Растока уписана у лист непокретности бр. 214 (земљиште укупне површине 82 м²),
з) некретнина означена као к.ч. бр. 540, њива 3. класе, звана “Црљени пут” К.О. Растока уписана у
лист непокретности бр. 214 (земљиште укупне
површине 7 484 м²),

и) некретнина означена као к.ч. бр. 2577, ливада 4.
класе, звана “Драчуља” К.О. Растока уписана у лист
непокретности бр. 281 (земљиште укупне површине
15 079 м²),
ј) некретнина означена као к.ч. бр. 24/13-2, двориште
К.О. Заблеће уписана у лист непокретности бр. 57
(земљиште укупне површине 310 м²),
к) некретнина означена као к.ч. бр. 14/31, њива 2.
класе, звана “Луке” К.О. Заблеће уписана у лист
непокретности бр. 57 (земљиште укупне површине
7 200 м²),
л) некретнина означена као к.ч. бр. 14/32, њива 2.
класе, звана “Луке” К.О. Заблеће уписана у лист
непокретности бр. 57 (земљиште укупне површине
5 400 м²),
м) некретнина означена као к.ч. бр. 14/33, воћњак 4.
класе, звана “Луке” К.О. Заблеће уписана у лист
непокретности бр. 57 (земљиште укупне површине
300 м²),
н) некретнина означена као к.ч. бр. 14/42-1, њива 4.
класе, звана “Лугови” К.О. Заблеће уписана у лист
непокретности бр. 57 (земљиште укупне површине
500 м²),
њ) некретнина означена као к.ч. бр. 14/46, њива 2.
класе, звана “Лугови” К.О. Заблеће уписана у лист
непокретности бр. 57 (земљиште укупне површине
6 425 м²).
Члан 4.
Временски период давања у закуп непокретности из члана 1. ове Одлуке износи пет година.
Члан 5.
Минимална почетна цијена за закуп непокретности из члана 3. износи:

Класа пољопривредног земљишта

Почетна цијена (КМ/ха)

I класа

100

II класа

80

III класа

60

IV класа

60

V класа

30

VI, VII и VIII класа

20

пашњак I класе

40

пашњак II класе

30

пашњак III класе

20

пашњак IV класе

20

пашњак V класе

20

пашњак VI, VII и VIII класе

10

Члан 6.
Бодовни критериј за пословни план пољопривредне задруге и других правних лица регистрованим за обављање дјелатности из области
пољопривреде утврђује се на следећи начин:

-

-

за пољопривредне задруге и друга правна лица
који у пословном плану обухватају запошљавање,
производњу, прераду и продају пољопривредних
производа 10 бодова.
за пољопривредне задруге и друга правна лица
који у пословном плану обухватају производњу и
продају пољопривредних производа 5 бодова.
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Члан 7.
Критеријуми за бодовање понуђача утврђени
су Правилником о условима и начину давања у закуп
непокретности пољопривредним задругама („Сл.
гласник РС“ број 123/10 и 57/12).
Члан 8.
Поступак додјеле у закуп наведених непокретности спровешће Комисија за давање у закуп
непокретности.

Општина Рибник даје у замјену Тегелтија
Маринку непокретности означене као:
к.ч. 14/2 воћњак 2. класе звани “Треша”” у површини
од 700м2 и к.ч. 14/13 њива 4. класе звана “Треша” у
површини од 1500м2 обе уписане у Посједовни Лист бр.
68/0, КО Слатина Горња у власништву општине Рибник
са дијелом 1/1.
Тегелтија (Драгана) Маринко даје у замјену
општини Рибник непокретности означене као:
к.ч. 4/1 њива 6. класе звана “Спасовиште” у површини
од 4300 м2 уписана у Посједовни Лист бр. 109/2, КО
Слатина Доња у власништву Тегелтија (Драгана )
Маринко са дијелом 1/1.

Члан 9.
Члан 2.
Општи услови које мора испуњавати задруга и
друга правна лица да би учествовала у поступку додјеле
непокретности су:
- да јој је сједиште на територији Републике Српске,
- да су организована у складу са Законом и
- да су уписани у регистар пољопривредних газдинстава
У поступку додјеле непокретности не могу
учествовати задруге и друга правна лица:
а) које не обављају регистровану дјелатности дуже од
једне године и
б) који су у предстечајном и у стечајном поступку.
Члан 10.
Коначну Одлуку о давању у закуп непокретности најповољнијем понуђачу, уз претходно добијену
сагласност Министарства доноси Скупштина општине
Рибник.
Члан 11.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеним гласнику општине
Рибник.”

Тржишна вриједност непокретности у власништву Општине Рибник износи 2.850 КМ.
Тржишна вриједност непокретности у власништву Тегелтија Маринка износи 3.010 КМ.
На име разлике у вриједности непокретности
које су предмет замјене, уговорне стране немају међусобних потраживања.
Члан 3.
О замјени непокретности из члана 1. одлуке
сачиниће се уговор, којим ће се регулисати међусобна
права и обавезе уговорних страна.
Трошкове нотарске обраде Уговора као и
друге потребне трошкове сноси Тегелтија Маринко.
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине Рибник да са
Тегелтија Маринком закључи Уговор о замјени непокретности из члана 1. ове Одлуке, а по прибављеном
мишљењу Правобранилаштва РС, сједиште замјеника
Бања Лука.
Члан 5.

Број: 02-477-11-1/14
Предсједник СО
Датум, 04.11.2014. год.
Небојша Караћ
_______________________

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Рибник.”

На основу члана 348. став 4. Закона о стварним
правима (“Службени гласник РС бр. 124/08; 3/09; 58/09;
95/11), члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник РС бр. 101/04,
42/05; 118/05; 98/13 ) и члана 36. Статута општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.
3/14) Скупштина општине Рибник, на XXV редовној
сједници одржаној дана 30.10.2014. године је донијела:

Број: 02-477-8-4/14
Предсједник СО
Датум, 04.11.2014. год.
Небојша Караћ
_______________________

ОДЛУКУ
о замјени непокретности
Члан 1.
Овом Одлуком врши се замјена непокретности
између Општине Рибник са једне стране и Тегелтија
Маринка из Доње Слатине са друге стране тако да:

На основу члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске” број
124/08, 3/09, 58/09 и 95/11), члана 30. став 1. алинеја 11.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13),
члана 5. став 1. тачка б) Правилника о поступку јавног
конкурса за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске’’, број 20/12)
и члана 36. став 2. тачка ј) Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник” број 3/14),
Скупштина општине Рибник на XXV редовној
сједници одржаној дана 30.10.2014. године, донијела је:

новембар 2014.
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ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје непокретности у
својини Општине Рибник, КО Ратково Доње
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом Одлуком спровешће се усменим јавним надметањем –
лицитацијом (у даљем тексту: лицитација) продаја непокретности у својини Општине Рибник означених као:
к.ч. 10/13 , њива 6. класе у површини од 5100 м2 уписана
у Посједовни лист бр. 89/0 , КО Ратково Доње на име
Општине Рибник са дијелом посједа 1/1.

На основу члана 8. Правилника о условима и
начину давања у закуп непокретности пољопривредним
задругама (“Службени гласник РС“ број 123/10, 57/12)
и члана 36. Статута Општине Рибник („Службени
гласник Општине Рибник“ број 3/14), Скупштина Општине Рибник је, на XXV сједници, одржаној 30.10.
2014. године донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о формирању Комисије за давање у закуп
непокретности у својини Општине Рибник
пољопривредним задругама и другим правним
лицима регистрованим за обављање пољопривредне
производње

Члан 2.
Члан 1.
Почетна продајна цијена непокретности из
члана 1. ове Одлуке износи 0,42 КМ/м2 што за површину од 5100 м2 износи 2.142,00 КМ
Члан 3.
За учешће у поступку лицитације учесници су
дужни уплатити износ од 1000 КМ на благајни Продавца.
Члан 4.
Продајну цијену наведених непокретности
учесник лицитације, са којим ће се закључити уговор,
обавезан је уплатити приликом потписивања уговора
на жиро-рачун продавца, а предаја непокретности у
посјед купцу извршиће се у року од 15 дана по уплати
купопродајне цијене, о чему ће се сачинити записник.

Овим Рјешењем именује се Комисија за давање
у закуп непокретности пољопривредним задругама
и другим правним лицима на кориштење у сљедећем
саставу:
1. Миомира Јелић, дипл.инж. -представник Општине,
2. Горан Станаревић, дипл.инж. - представник Општине,
3. Ранко Марковић, - представник Удружења пољопривредних произвођача, односно грађана,
4. Милева Тучић, дипл.инж. - представник Пољопривредног задружног савеза,
5. Синиша Мацановић, геометар - представник Републичке управе за геодетске и имовинско – правне послове
Предсједника Комисије бирају чланови Комисије из
свог састава.

Члан 5.

Члан 2.

Поступак лицитације непокретности из члана 1. Одлуке спровешће Комисија за спровођење
поступка лицитације за продају непокретности у
својини Општине Рибник, коју Скупштина општине
именује посебним Рјешењем.
Оглас за продају непокретности из члана 1.
Одлуке објавиће се у дневном листу “Глас Српске” а биће
истакнут и на огласној табли општинске управе Рибник
и званичној интернет страници општине Рибник.

Задатак Комисије је да:
а) разматра приспјеле понуде и утврђује да ли су поднесене благовремено,
б) утврђује да ли су уз понуду достављени сви тражени
докази о испуњавању услова из јавног огласа,
в) одбаци све неблаговремене и непотпуне понуде,
г) у складу са критеријумима из јавног огласа, утврђује која је понуда најповољнија, утврди ранг листу
и подносиоцима понуда доставља ранг листу са
најповољнијим понудама уз образложење.

Члан 6.
Члан 3.
Овлашћује се Начелник општине Рибник да,
по окончању лицитационог поступка, са најповољнијим
понуђачем закључи уговор о купопродаји, а по предходно прибављеном мишљењу Правобранилаштва РС,
сједиште замјеника Бања Лука.
Трошкове нотарске обраде уговора и друге
трошкове у вези преноса права својине сноси купац.

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у „Службеним гласнику општине
Рибник.”
Број: 02-477-10-1/14
Предсједник СО
Датум, 04.11.2014. год.
Небојша Караћ
_______________________

Члан 7.
Ова Одлука ступа на осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Рибник”.
Број: 02-477-14-2/14
Предсједник СО
Датум, 04.11.2014. год.
Небојша Караћ
_______________________

На основу члана 11. Правилника о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима
у својини Републике Српске и јединица локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске’’,
број: 20/12) и члана 36 став 2. тачка ј) Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник” број
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3/14), Скупштина општине Рибник, на XXV редовној
сједници одржаној дана 30.10.2014. године, донијела је:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење поступка
лицитације за продају непокретности у својини
Општине Рибник, КО Ратково Доње
I
У састав Комисије за спровођење поступка
лицитације за продају непокретности у својини Општине Рибник, КО Ратково Доње именују се:
1. Стојаковић Васо, предсједник
2. Врачар Споменка, замјеник предсједника
3. Ђукић Борка, члан
4. Цвијић Слободан, замјеник члана
5. Салак Милка, члан
6. Бајић Драган, замјеник члана
II
Комисија има задатак да у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за располагање
непокретностима у својини Републике Српске и
јединица локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске” број 20/12) спроведе поступак
лицитације за продају непокретности означених као:
к.ч. 10/13 , њива 6. класе у површини од 5100 м2 уписана
у Посједовни лист бр. 89/0 , КО Ратково Доње на име
Општине Рибник са дијелом посједа 1/1.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 02-477-14-1/14
Предсједник СО
Датум;04.11.2014. год.
Небојша Караћ
_______________________

III Скупштина општине Рибник тражи од
руководства основних школа да се посебна пажња
усмјери на очување и заштиту школских средстава и
имовине и на побољшање дисциплине ученика током
боравка у школи.
IV Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-022-28-4/14
Предсједник СО
Датум: 04.11.2014. 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 ЈУ СШЦ “Лазар Ђукић” Рибник
у школској 2013/2014. години и о почетку наставе у
школској 2014/2015. години на XXV редовној сједници
одржаној 30.10.2014. године донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник се упознала са
Информацијом о раду ЈУ СШЦ “Лазар Ђукић” Рибник
у школској 2013/2014. години и о почетку наставе у
школској 2014/2015. години.
II Скупштина општине Рибник подржава
успјешну организацију наставе у школској 2013/2014.
години у ЈУ СШЦ “Лазар Ђукић” Рибник, те очекује да
се иста настави и у текућој школској години.
III Скупштина општине Рибник посебно
подржава активности којима се ствара могућност за
образовање одраслих кроз програм преквалификације
и доквалификације, те очекује да ће исте позитивно
утицати на власити приход средњошколског центра.

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 основних школа у школској
2013/2014. години и о почетку наставе у школској
2014/2015. години на XXV редовној сједници одржаној
30.10.2014. године донијела сљедећи:

IV Скупштина општине Рибник тражи од
руководства ЈУ СШЦ “Лазар Ђукић” Рибник да се
посебна пажња усмјери на очување и заштиту школских
средстава и имовине и на побољшање дисциплине
ученика током боравка у школи.

ЗАКЉУЧАК

Број: 02-022-27-2/14
Предсједник СО
Датум: 04.11.2014. год.
Небојша Караћ
_______________________

I Скупштина општине Рибник се упознала
са Информацијом о раду основних школа у школској
2013/2014. години и о почетку наставе у школској
2014/2015. години.
II Скупштина општине Рибник подржава
успјешну организацију наставе у школској 2013/2014.
години у свим основним школама на подручју општине
Рибник, те очекује да се иста настави и у текућој
школској години.

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

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 изграђеним споменицима и спомен
– обиљежјима на подручју општине Рибник, на XXV

новембар 2014.
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редовној сједници одржаној 30.10.2014. године донијела
сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник се упознала са
Информацијом о изграђеним споменицима и спомен –
обиљежјима на подручју општине Рибник.
II Скупштина општине Рибник константује
да су споменици и спомен обиљежја од великог
значаја за локалну заједницу и да им треба посветити
како стручну пажњу тако и финансијску подршку
кроз планирање средстава за њихову адаптацију,
реконструкцију и очување.
III Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-56-10-1/14
Предсједник СО
Датум: 04.11.2014. 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“ број
3/14), члана 22. Закона о пољопривреди (“Службени
гласник Републике Српске“, број 70/06, 20/07, 86/07,
71/09), Начелник општине Рибник доноси:
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о утрошку
средстава за стимулације у пољопривреди
Члан 1.
У Правилнику о утрошку средстава за стимулације у пољопривреди (“Службени гласник општине Рибник” број: 7/14), у члану 1. став 2. брише се “
корисник подстицаја може остварити право на текући
подстицај максимално по два основа (уколико се бави
производњом у више грана);”.
У члану 1. став 4. брише се “прописаном
обрасцу који се налази у прилогу овог Правилника” и
додају се ријечи: “универзалном обрасцу који се налази
у центру за пружање услуга грађанима општине
Рибник (шалтер сала)”.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Рибник.“
Број: 01- 02 - 5- 2 /14
Начелник Општине
Датум: 08.09.2014. год.
Горан Савић дипл. ек.
_______________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број

101/04, 42/05,118/05, 98/13), члана 43. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, број 121/12, 52/14) и
члана 55. Статута општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“, број 03/14), Начелник општине
доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак средства
са позиције 412991 – расходи за обиљежавање значајних
датума у висини од 117,00 КМ у циљу плаћања
трошкова превоза чланова КУД “Рибник” и дјеце
која су учествовала у културно-забавном програму
организованом за Дан и Крсну славе општине Рибник
и Крсну славу Цркве Рођења Пресвете Богородице у
Горњем Рибнику.
Члан 2.
Пренос средства из члана 1. ове Одлуке извршити на жиро рачун ауто превозника АТП “Сладојевић-турс” према рачуну број FAU-55-0/14 од
24.09.2014. године.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одсјек
за финансије и рачуноводство.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 01-532-535/14.
Начелник Општине
Датум: 26.09.2014. год.
Горан Савић, дипл.ек
_______________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05,118/05, 98/13), члана 43. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, број 121/12, 52/14) и члана 55.
Статута општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, број 03/14), Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак средства
у висини од 321,75 КМ са позиције 412991 – расходи
за обиљежавање значајних датума у сврху плаћања
поклон пакетића за првачиће са територије општине
Рибник.
Члан 2.
Пренос средства из члана 1. ове Одлуке
извршити на жиро рачун предузећа „LANAX“ d.o.o.
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бр. 5620990000045890 код НЛБ Развојне банке према
рачуну бр. 50-32 од 15.09.2014. године.

ОДЛУКУ
о утрошку средстава

Члан 3.

Члан 1.

За реализацију ове Одлуке задужује се Одсјек
за финансије.

Овом Одлуком одобрава се утрошак средства
са позиције 412991 – расходи за обиљежавање значајних
датума у висини од 5.500,00 КМ у циљу финансирања
трошкова организације заједничке прославе Дана и
Крсне славе општине Рибник и Крсне славе Цркве
Рођења Пресвете Богородице у Горњем Рибнику.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 01-610-7/14.
Начелник општине
Датум: 16.09.2014. год.
Горан Савић, дипл. ецц
_______________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04,
42/05,118/05, 98/13), члана 43. Закона о буџетском систему
(Службени гласник РС, број 121/12, 52/14) и члана 55.
Статута општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, број 03/14), Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак средства
у висини од 297,18 КМ са позиције 412991 – расходи
за обиљежавање значајних датума у сврху плаћања
материјала потребних за организацију Дана и Славе
општине Рибник.

Члан 2.
Пренос средства из члана 1. ове Одлуке
извршити на жиро рачун Српске Православне Црквене
Општине – СПЦО Рибник бр. 5620990001114054 код
НЛБ Развојне банке.
Члан 3.
СПЦО је дужна Одјељењу за друштвене дјелатности доставити финансијски извјештај о утрошку
одобрених средстава најкасније три мјесеца по
одобравању истих.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одсјек
за финансије и рачуноводство.
Члан 5.

Члан 2.

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

Пренос средства из члана 1. ове Одлуке
извршити на жиро рачун штампарије „Графо Балкан“
с.з.т.р. према рачуну бр. 8270 од 09.09.2014.године.

Број: 01-532-543/14.
Начелник Општине
Датум: 01.10.2014. год.
Горан Савић, дипл. ек
_______________________

Члан 3.

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 и 52/14),
Правилника о утрошку средстава буџетске резерве
(„Службени гласник општине Рибник“ број 6/10) и
захтјева Бањац Дејана број 01-532-542/14 од 01.10.2014.
године, Начелник општине доноси:

За реализацију ове Одлуке задужује се Одсјек
за финансије.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 1-532-484/14.
Начелник општине
Датум:11.09.2014. год.
Горан Савић, дипл. ек
_______________________
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05, 98/13), члана 43. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“, број
121/12, 52/14) и члана 55. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, број 03/14),
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 Бањац Дејану из Растоке, а за потребе плаћања
трошкова лијечења супруге Бањац Јелене обољеле од
тумора лимфног ткива.
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Члан 2.

Члан 3.

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 и 52/14),
Правилника о утрошку средстава буџетске резерве
(„Службени гласник општине Рибник“, број 6/10) и
захтјева Јокић Милије број 01-532-545/14 од 02.10.2014.
године, Начелник општине доноси:

За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве

Члан 4.

Члан 1.

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

Одобравам утрошак средстава буџетске резерве у износу 500,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи Јокић Милији из Горњих Врбљана, а за потребе
плаћања трошкова лијечења од карцинома дојке.

Средства из члана 1. Одлуке дозначити на
жиро рачун именованог број 562-099-8110476626 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.

Број: 01-532-542-1/14
Начелник Општине
Дана: 23.10.2014. 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 и 52/14),
Правилника о утрошку средстава буџетске резерве
(„Службени гласник општине Рибник“ број 6/10) и
захтјева Ћулум Досте број 01-532-529/14 од 25.09.2014.
године, Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава буџетске резерве у износу 250,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи Ћулум Дости из Растоке обољеле од карцинома
дојке, а за потребе даљњег лијечења.
Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити на
жиро рачун именоване број 562-099-8110158563 код
НЛБ Развојне банке ад Бањалука. Расходе по овом
основу књижити на позицију 416114- једнократна
новчана помоћ, потрошачка јединица 00500300- ЈУ
Центар за социјални рад.
Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику општине Рибник“.
Број: 01-532-529-1/14
Начелник Општине
Дана: 23.10.2014. год.
Горан Савић, дипл.ек.
_______________________

Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити на жиро
рачун супруга именоване, Јокић Стевана на број 562099-8122164932 код НЛБ Развојне банке ад Бањалука.
Расходе по овом основу књижити на позицију 416114једнократна новчана помоћ, потрошачка јединица
00500300- ЈУ Центар за социјални рад.
Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику општине Рибник“.
Број: 01-532-545-1/14
Начелник Општине
Дана: 23.10.2014. 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 Јуришић Бошка број 01-532-611-1/14 од 29.10.2014. године,
Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава буџетске резерве у износу 200,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи Јуришић Бошку за потребе лијечења супруге
Јуришић Јеле, обољеле од рака дојке.
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Члан 2.

Члан 3.

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 Босиљке број 01-532-570-1/14 од
23.10.2014. године, Начелник општине доноси:

За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве

Члан 4.

Члан 1.

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

Одобравам утрошак средстава буџетске резерве у износу 200,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи Тодоровић Босиљки обољелој од рака дојке, за
потребе даљњег лијечења.

Средства из члана 1. Одлуке дозначити на
жиро рачун именованог број 562-099-8099474789 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.

Број: 01-532-611-1/14
Начелник Општине
Дана: 31.10.2014. 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 и 52/14), Правилника о утрошку
средстава буџетске резерве („Службени гласник општине
Рибник“, број 6/10) и захтјева Kрајцер Ранка број 01-532541/14 од 30.09.2014.године, Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве

Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити на
жиро рачун именоване број 562-099-8116213206 код
НЛБ Развојне банке ад Бањалука. Расходе по овом
основу књижити на позицију 416114- једнократна новчана помоћ, потрошачка јединица 00500300- ЈУ Центар
за социјални рад.
Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

Члан 1.

Члан 4.

Одобравам утрошак средстава буџетске резерве у износу 500,00 КМ на име једнократне новчане
помоћи Крајцер Ранку из Растоке, а за потребе плаћања
трошкова лијечења од тумора на мозгу.

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

Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити на
жиро рачун именованог број 562-100-8004225008 код
НЛБ Развојне банке ад Бањалука. Расходе по овом основу књижити на позицију 416114- једнократна новчана помоћ, потрошачка јединица 00500300- ЈУ Центар
за социјални рад.
Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику општине Рибник“.
Број: 01-532-541-1/14
Начелник Општине
Дана: 23.10.2014. год.
Горан Савић, дипл.ек.
_______________________

Број: 01-532-570-1/14
Начелник Општине
Дана: 31.10.2014. год.
Горан Савић, дипл.ек.
_______________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05,118/05, 98/13), члана 43. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, број 121/12, 52/14),
члана 55. Статута општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ број 03/14), Правилника о утрошку
средстава буџетске резерве („Службени гласник општине
Рибник“, број 8/10) и захтјева Ћук Драгице број 01-532522/14 од 23.09.2014. године, Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава буџетске резерве у износу 1.500,00 КМ раднику општинске управе
Рибник Ћук Драгици, на име покрића дијела трошкова
сахране сина Ћук Бранислава.
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Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити на
жиро рачун именоване број 5621008004240625 код НЛБ
Развојне банке а.д. Бања Лука.
Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

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 Одлуке о дератизацији ради сузбијања
епидемије мишије грознице на подручју општине Рибник број: 01-510-1-2/14 од 03.10.2014. године, Начелник
општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава

Члан 4.
Члан 1.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику општине Рибник.“
Број: 01-532-522-1/14
Начелник Општине
Датум: 27.10.2014. 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) и Одлуке о дератизацији ради сузбијања епидемије мишије грознице на подручју општине Рибник
број: 01-510-1-2/14 од 03.10.2014. године, Начелник
општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава у износу 420,00
КМ на име трошкова набавке погонског горива потребног за поступак дератизације и дезинфекције ради
сузбијања епидемије мишије грознице на подручју
општине Рибник.
Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити на
жиро рачун „ЈЗУ Дом здравља Рибник„ из Рибника на
број 562-099-8109070708 код НЛБ Развојне банке ад
Бањалука.
Расходе по овом основу књижити на позицију
412999- остали непоменути расходи, потрошачка
јединица 00500120- Начелник општине.
Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

Одобравам утрошак средстава у износу
300,00 КМ на име трошкова набавке погонског горива
потребног за поступак дератизације и дезинфекције
ради сузбијања епидемије мишије грознице на подручју
општине Рибник
Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити на
жиро рачун „ЈЗУ Дом здравља Рибник „ из Рибника
на број 562-099-8109070708 код НЛБ Развојне банке ад
Бањалука.
Расходе по овом основу књижити на позицију
412999- остали непоменути расходи, потрошачка
јединица 00500120- Начелник општине.
Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику општине Рибник.“
Број: 01-510-1-4/14.
Начелник Општине
Дана: 30.10.2014. 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 3/14) и Споразума о исплати дијела
регреса за 2014. годину број 01-131-7/14 од 20.10.2014.
године, Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава за регрес за коришћење
годишњег одмора

Члан 4.
Члан 1.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику општине Рибник“.
Број: 01-510-1-3/14.
Начелник Општине
Дана: 28.10.2014. год.
Горан Савић, дипл.ек.
_______________________

Одобравам утрошак средстава у износу
11.500,00 КМ на име исплате дијела регреса за 2014.годину у складу са потписаним Споразумом о исплати
дијела регреса са Синдикалном организацијом општине Рибник.
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Одобрена средства дозначити на текуће рачуне
запослених радника у општинској управи општине
Рибник који испуњавају услове за исплату регреса.
Расходе по овом основу књижити на позицију
411222- расходи за регрес за годишњи одмор.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), Начелник општине доноси,
ОДЛУКУ
о прихватању понуде

Члан 2.
Члан 1.
За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у „Службеном гласнику општине Рибник.“
Број: 01-141-43/14.
Начелник Општине
Дана: 20.10.2014. год.
Горан Савић, дипл.ек.
_______________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05,118/05, 98/13), члана 43. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС, број 121/12 и 52/14),
члана 55. Статута општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“, број 03/14), Одлуке о стипендирању студената и ученика у општини Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, број 10/12
и11/13), те приједлога Комисије за додјелу стипендија
од 02.10.2014.године, Начелник општине доноси:

Прихвата се понуда фирме Д.О.О. „АЛФ-ОМ„
из Бања Луке број 03-054-2/14 од дана 08.09.2014. године, у којој се овом органу усљед дотрајалости централног фотокопирног апарата марке CANON IR 2022
„по принципу старо за ново“ нуди нови апарат марке
ТОШИБА Е СТУДИО 255.
Члан 2.
У складу са чланом 1. ове одлуке понуђач ће
задржати стари апарат рачуноводствене вриједности
1,026,00 КМ и испоручити нови апарат по принципу
старо за ново марке ТОШИБА Е СТУДИО 255 тржишне
вриједности 5.369,13 КМ, са првим бесплатним
сервисом за 2.925,00 КМ.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за финансије.
Члан 4.

ОДЛУКУ
о утрошку средстава

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

Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак средства
у висини од 1.200,00 КМ са позиције 416124 – текуће
помоћи ученицима и студентима у области образовања
– дипломски и постдипломски радови.
Средства се додјељују за израду дипломског рада
и распоређују на текуће рачуне студената како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Зорица Давидовић,
Тања Смиљанић,
Оља Савановић,
Тамара Гајић,
Александар Врачар,
Драгана Цигановић,

200,00 КМ
200,00 КМ,
200,00 КМ,
200,00 КМ,
200,00 КМ,
200,00 КМ.

Члан 2.
Задужује се Одсјек за финансије и рачуноводство за реализацију ове Одлуке.
Члан 3.

Број: 01-054-2-1/14.
Начелник Општине
Датум:11.09.2014. год.
Горан Савић дипл.ек
_______________________
На основу члана 55. Статута општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник”, број 3/14)
Начелник општине доноси:
ПРИВРЕМЕНУ ОДЛУКУ
Члан 1.
Због указане потребе од стране ШГ “Рибник” за
рјешавање питања смјештаја Радне јединице “Ситница”,
а имајући у виду трошност објекта у Ашламци бившег
Предузећа “Обнова” Кључ/Рибник која је пословала
у саставу “Узор” Кључ и чињенице да је у поткровљу
зграде која прокишњава смјештено једно лице у
стању социјалне потребе додјељујем на привремено
кориштење објекат до доношења Скупштинске одлуке
о условима под којим се изнајмљује и роковима на које
се изнајмљује.

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

Члан 2.

Број: 01-532-548/14.
Начелник општине
Датум: 03.10.2014. год.
Горан Савић, дипл. ек
_______________________

Накнада и остали услови биће дефинисани
Одлуком Скупштине општине најдаље за 6 мјесеци
што ће бити прецизирано Уговором.

новембар 2014.
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Члан 3.
Приликом преузимања објекта од стране
ШГ “Рибник” заједничка комисија ће утврдити стање
објекта и о томе сачинити записник.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одсијек
за урбанизам и стамбено комуналне послове.

„Хуманитарна акција изградње породичне куће за
Јокић Горана из Врбљани, Општина Рибник.
Дана 25.02.2014. године Министарства здравља
и социјалне заштите је на име наведеног пројекта
на рачун овог органа извршило уплату 2.500,00 КМ.
Како је корисник пројекта благовремено обавјештен о
одобреним средствима исти је од напријед наведеног
добављача грађевинског материјала исти набавио и
уградио што је и константовано извјештајем Комисије
за контролу и правдање уграђеног материја од дана
15.09.2014. године.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
Број:01-477-13-1/14
Начелник Општине
Дана:19.09.2014.год.
Горан Савић, дипл.ек
_______________________
На основу члана 65. тачка (2). Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“ број:
3/14), те у складу са Упутством за примјену процедура
кориштења и праћења буџетских средстава у оквиру
надлежности одјељења и осталих буџетских корисника
број 01-400-4/10 од дана 10.02.2010. године, Одјељење за
општу управу, доноси:

Број: 03-532-307-5/14
Начелник одјељења
Дана: 18.09.2014. год.
Мр Душко Дакић
_______________________
На основу члана 65. тачка (2). Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник „ број
3/14), те у складу са Упутством за примјену процедура
кориштења и праћења буџетских средстава у оквиру
надлежности одјељења и осталих буџетских корисника
број 01-400-4/10 од дана 10.02.2010. године, Одјељење
за општу управу, доноси:
ОДЛУКУ
o одобравању средстава
Члан 1.

ОДЛУКУ
o одобравању средстава

Одобрава се исплата средстава у износу
1.512,00 КМ у сврху набавке полица за потребе архива.

Члан 1.

Члан 2.

Одобрава се Јокић Горану из Врбљани, исплата
2.458.60 КМ на име суфинансирања пројекта „Хуманитарна акција изградње породичне куће“.

Средства из члана 1. Одлуке дозначити на
жиро рачун добављача „Супермаркет Ацо“ .број
5620998073717312 отворен код НЛБ Развојне банке
Бања Лука по Рачуну број 65/14 од 09.09.2014. године.
Расходе по овом основу књижити на позицију 511327Набавка канцеларијског материјала у натури из буџета
општине, потрошачка јединица 00500301- Одјељење за
општу управу.

Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити на
жиро рачун добављача „С.М.-Селимовић“ ДОО. број
555-005-0002322147 отворен код Нове банке ад. по
Рачуну број 01-0-126/14 од 28.08.2014. године. Расходе
по овом основу књижити на позицију 416128- Текуће
помоћи у натури из буџета општине, потрошачка
јединица 00500301- Одјељење за општу управу.

Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

Члан 3.

Члан 4.

За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

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

Члан 4.
Образложење
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Образложење
Дана 27.11.2013. године Општина РибникОдјељење за општу управу је Министарству здравља
и социјалне заштите-Бања Лука, аплицирало пројекат

Појављивањем објективне потребе за опремање архива, како приручне која се налази у просторијама Скупштине општине Рибник, тако и архива
који се налази просторијама Центра за социјални рад
у Доњој Превији, Одјељење за општу управу покренуло
је поступак набавке полица за опремање поменутих
архива.
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Горе поменуте полице су неопходне за архиве
како би исти одговорили својој сврси тј. како би
испунили услове за чување архивске грађе. Уочивши
ову потребу за опремање арихава, одјељење за Општу
управу је реаговало у правцу набавке ове врсте
канцеларијске опреме.

II
Овај Споразум сматра се закљученим даном
потписивања и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник”
III

Број: 03-052-6/14
Начелник одјељења
Дана: 19.09.2014. год.
Мр Душко Дакић
_______________________
На основу члана 11. и 23. Посебног колективног
уговора за запослене у области локалне управе РС
(„Службени гласник РС“ број 114/07), а у вези са чланом
12. д) Појединачног колективног уговора за запослене
у општинској административној служби (“Службени
гласник општине Рибник” бр. 1/11 и 2/12) Синдикална
организација Општинске административне службе
и Начелник општине Рибник дана 20.10.2014. год.
закључили су:
СПОРАЗУМ
о исплати дијела регреса за 2014. год.
I
Стране потписнице овог Споразума сагласне
су да се свим запосленим радницима општинске управе
Рибник, који су остварили право на годишњи одмор у
складу са Законом, исплати дио регреса за 2014. годину
у нето износу од 230,00 КМ.

Овај Споразум закључен је у два истовјетна
примјерка при чему свака страна потписница задржава
по један.
Предсједник Синдикалне
организације АСО Рибник
Врачар Стево

Начелник Општине
Горан Савић

Број: 20/14
Број: 01-131-7/14
Датум: 20.10.2014. год.
Датум: 20.10.2014. год.
_______________________

новембар 2014.
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