СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК
Број: 10/2014, Година XV, Датум: 08. децембар 2014.

Раде Јованића бб, Тел/Факс: 050/430-070, Е-mail: skupstina@opstinaribnik.org, www.opstinaribnik.org
На основу члана 2.12. став 5. Изборног закона
Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, бр. 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 4/04,
20/04, 25/05, 52/05, 77/05, 11/06, 20/06, 32/07, 33/08,
37/08, 32/10, 18/13 и 7/14) ), члана 2.7. 8. и 9. Упутства
о утврђивању квалификација, броја и именовању чланова изборне комисије основне изборне јединице у
БиХ (“Службени гласник БиХ” бр. 9/10; 37/10 и 74/11).
члана 36.Статута општине Рибник (“Службени гласник
општине Рибник” број 3/14) Скупштина општине Рибник, на XXVI редовној сједници одржаној дана 27.11.
2014. год. је донијела:
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за именовање
члана Општинске изборне комисије Рибник
Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за именовање
члана Општинске изборне комисије Рибник.
Члан 2.
Општи и посебни услови за кандидата на
функцију из члана 1. ове одлуке су:
А - ОПШТИ УСЛОВИ
– да је лице са правом гласа
– да је лице са одговарајућом стручном спремом и
искуством у спровођењу избора
За члана ОИК не може бити именовано лице :
1. које се не може кандидовати у смислу одредби
чланова 1.6, 1.7 и 1.7. а Изборног закона
2. које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар
или члан извршног одбора или главног одбора);
3. које је носилац изборног мандата или је члан
извршног органа власти, осим у случајевима
предвиђеним чланом 2.12. став (4) Изборног
закона;
4. које је кандидат за изборе за било који ниво
власти и
5. којем је изречена казна за радњу која представља
тежу повреду изборних закона или прописа за
коју је лично одговорно у посљедње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке

6. члан општинске изборне комисије не може бити
заступник, односно пуномоћник политичког
субјекта који учествује на изборима, нити лице
које је правоснажном судском пресудом осуђено
на казну затвора у трајању од шест мјесеци или
дуже.
Б- ПОСЕБНИ УСЛОВИ
1. да има пребивалиште у општини Рибник
2. да има завршен правни факултет односно VII/1
степен стручне спреме друштвеног смјера или
завршену вишу школу односно VI/1 степен
стручне спреме друштвеног смјера
3. да посједује искуство у спровођењу избора
Под искуством у спровођењу избора подразумјева се:
а) чланство у изборној комисији
б) чланство у бирачком одбору
в) рад у стручним органима који су пружали помоћ
у провођењу избора
г) објава стручних и научних радова из области
избора
Изузетно од одредбе под тачком 2. посебних
услова члан Изборне комисије може бити особа са
VII/1 степеном стручне спреме и другог смјера уколико
посједује искуство у раду изборне комисије у трајању
од најмање двије године од ступања на снагу Изборног
закона БиХ.
Изузетно од одредбе под тачком 3. посебних
услова, члан изборне комисије може бити особа која
има завршен правни факултет односно VII/1 степен
стручне спреме.
Члан 3.
Текст конкурса ће садржавати опште и посебне
услове за избор у складу са Изборним законом, те друге
потребне елементе у складу са чланом 7. Упутства о
утврђивању квалификација, броја и именовању чланова изборне комисије основне изборне јединице у
БиХ (“Службени гласник БиХ” бр. 9/10; 37/10 и 74/11)
и овом Одлуком.
Члан 4.
Конкурс ће се објавити у дневном листу „Глас
Српске“ и „Службеном гласнику Републике Српске.“
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Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса.
Члан 5.
Поступак по Јавном конкурсу спровешће
Комисија за избор члана Општинске изборне комисије
Рибник, коју Скупштина општине именује посебним
рјешењем.
Члан 6.
Члана Општинске изборне комисије Рибник
именује Скупштина општине.
Члану Општинске изборне комисије мандат траје 7
година и тече од дана давања сагласаности Централне
изборне комисије БиХ на рјешење Скупштине општине
о именовању члана ОИК.

са редослиједом кандидата према успјеху постигнутом
на интервјуу и исту доставља Скупштини општине,
која цјенећи положај кандидата на ранг листи доноси
одлуку о именовању члана ОИК Рибник.
III Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у “Службеном гласнику општине Рибник”.
Број:02-03-13-3/14
Предсједник СO
Датум: 01.12.2014. год.
Небојша Караћ
_____________________

Члан 7.

На основу члана 30. и 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 је,
на приједлог Начелника општине, на XXVI редовној
сједници одржаној дана 27.11.2014. год. донијела:

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

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в.д. начелника Одјељења
за привреду

Број: 02-03-13-2/14
Предсједник СO
Датум: 01.12.2014. год.
Небојша Караћ
_____________________

I КАЛАБИЋ РАЈКО, дипл.инжењер шумарства разрјешава се дужности в.д. начелника Одјељења за
привреду са даном 27.11.2014. год. јер повјерене послове
не врши у скаду са актима Скупштине Општине.

На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник РС” бр. 41/03) члана 7. Упутства
о утврђивању квалификација, броја и именовању
чланова изборне комисије основне изборне јединице
у БиХ (“Службени гласник БиХ” бр. 9/10; 37/10 и
74/11) члана 36. Статута општине Рибник (“Службени
гласник општине Рибник” број 3/14) Скупштина
општине Рибник, на XXVI редовној сједници одржаној
дана 27.11.2014. год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор
члана Општинске изборне комисије Рибник
I У Комисију за избор члана Општинске
изборне комисије Рибник именују се:
1. Миле Врачар , предсједник
2. Душко Дакић ,члан
3. Никола Стојаковић,члан
4. Милисав Мацановић,члан
5. Богдан Ступар,члан
II Задатак Комисије је да спроведе поступак
по Јавном конкурсу за избор члана Општинске изборне
комисије Рибник.
Комисија по затварању јавног конкурса подноси писани извјештај скупштини општине у којем
наводи све релевантне податке за свако лице које је
поднијело пријаву на јавни конкурс.
У извјештају комисија врши класификацију
кандидата на оне који испуњавају услове тражене
конкурсом и на оне који не испуњавају услове.
Са кандидатима који испуњавају услове комисија обавља интервју, након чега сачињава ранг листу

II Права по основу радног односа, након
разрјешења, именовани из тачке I овог рјешења
остварује у складу са Законом, а на основу рјешења
надлежног органа.
III Ступањем на снагу овог Рјешења ставља се
ван снаге Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења
за привреду бр. 02-014-13-2/14 од 28.07.2014. год.
IV Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник”.
Образложење:
Рјешењем Скупштине општине Рибник бр. 02014-13-2/14 од 28.07.2014. год. Калабић Рајко изабран је
за вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду.
Дана 23.09.2014. год. именовани је под бројем
04-330-19-12/14 од 23.09.2014. год. предузећу ЛСБ “
Електране” ДОО Бања Лука издао рјешење којим се
даје пољопривредна сагласност за изградњу мини
хидроелектране “ Медна” на ријеци Сани.
Такво поступање супротно је закључцима
Скупштине бр. 02-313-05/07 од 05.11.2007. год. бр.
02-36-4-2/09 од 01.06.2009. год. и бр. 02-337-8/10 од
27.05.2010. год. којима је Скупштина заузела став да
се противи изградњи мини електрана на ријеци Сани
и због чега се са горе поменутим предузећем по овом
основу Општина годинама налази у судском спору.
Описано поступање супротно је и Просторном
плану РС до 2015. год. по којем, на предметном подручју
није дозвољења никаква градња, јер је ту планиран

децембар 2014.
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регионални “Парк природе” што надаље доводи до кршења свих прописа из области заштите животне средине.
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
Скупштине да разрјешава начелнике одјељења на
приједлог Начелника Општине или 1/3 одборника .
Чланом 66. Статута општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр. 3/14), прописано
је да ако начелник одјељења не врши послове у складу
са законом и актима органа Општине, Скупштина
Општине разрјешава начелника одјељења на приједлог
Начелника Општине или најмање 1/3 одборника у
Скупштини Општине.
Узимајући у обзир горе речено, а примјеном
наведених законских одредби одлучено је као у
диспозитиву.

запошљавања у предузећима и установама на подручју
општине Рибник, на XXVI редовној сједници одржаној
27.11.2014. године донијела сљедећи:

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.”

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

Број: 02-111-3-1/14
Предсједник СO
Датум: 01.12.2014. 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, у вези приједлога
Рјешења о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за
привреду, на XXVI редовној сједници одржаној 27.11.
2014. године донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник обавезује
Начелника општине Рибник да преиспита законитост
рјешења број 04-330-19-12/14 од 23.09.2014. год.
којим се предузећу ЛСБ “Електране” ДОО Бања Лука
даје пољопривредна сагласност за изградњу мини
хидроелектаране “ Медна” на ријеци Сани, предузме
одговарајуће мјере и о истом обавјести Скупштину
општине.
II Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-330-19-15/14
Предсједник СO
Датум: 01.12.2014. 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 стању у области

ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник се упознала
са Информацијом о стању у области запошљавања
у предузећима и установама на подручју општине
Рибник
II Скупштина општине Рибник позива све
привредене субјекте, јавна предузећа и установе са
подручја општине Рибник, да у наредном периоду уложе
максималне напоре тако да кроз властиту политику
запошљаваља утичу на смањење броја лица који
активно траже посао путем Завода за запошљавање
РС, Биро Рибник.

Број: 02-10-1-1/14
Предсједник СO
Датум: 02.12.2014. 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 здравственом осигурању становништва на подручју општине Рибник на XXVI редовној
сједници одржаној 27.11.2014. године донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник се упознала
са Информацијом о здравственом осигурању
становништва на подручју општине Рибник.
II Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
Број: 02-022-29-2/14
Предсједник СO
Датум: 01.12.2014. 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 и активностима пољопривредних
задруга на подручју општине Рибник, на XXVI редовној
сједници одржаној 27.11.2014. године донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник се упознала са
Информацијом о раду и активностима Пољопривредне
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задруге “Горњи Рибник” из Рибника и изражава
забринутост тренутним стањем у задрузи.
II Скупштина општине Рибник препоручује
руководству ПЗ “Горњи Рибник” да приступи изради
План консолидације стања у задрузи и информише
надлежне органе општине Рибник о истом.
III Скупштина општине Рибник није разматрала Информацију о раду Пољопривредне задруге
“Ситница”, због недостављања писаног материјала и
тражи од директора задруге да исту достави до прве
наредне сједнице Скупштине општине.
IV Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-334-1-2/14
Предсједник СO
Датум: 02.12.2014. 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 експлоатацији природних ресурса на подручју
општине Рибник у 2013. год. на XXVI редовној сједници
одржаној 27.11.2014. године донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник се упознала са
Информацијом о експлоатацији природних ресурса на
подручју општине Рибник у 2013. год.
II Скупштина општине Рибник тражи од ЈПШ
“Шуме РС” а.д. као и ШГ “Рибник” да, сходно Закону
о шумама, закључује квалитетне уговоре са локалним
дрвопрерађивачима у циљу стимулације запошљавања
домаће радне снаге.

ПРАВИЛНИК
о условима и начину коришћења службених возила
у Општинској управи Рибник
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се одређују услови и
начин коришћења, техничког одржавања и употребе
службених возила у власништву Општине Рибник за
обављање службених послова из надлежности Општине, (у даљем тексту: службено возило) и осталих
послова Начелника општине и других запослених за
којима се укаже потреба.
Под службеним возилима овог органа, у
смислу овог правилника, сматрају се возила у власништву Општине Рибник.
Службена возила се могу, под условима утврђеним овим Правилником користити и за превоз других
лица када обављају послове за потребе Општине.
Члан 2.
Под обављањем службених послова подразумијева се обављање послова из надлежности Општине,
учешће на сједницама и састанцима у државним
органима, у другим општинама, предузећима, удружењима грађана и другим организацијама и удружењима
по пословима из надлежности Општине као и превоз
од и до најближег мјеста доласка, односно доласка
другог превозног средства (аеородроми и сл.), послови протоколарне природе, превоз материјала, вриједносних пошиљки и других послова везаних за
функционисање Општине.
Службена возила користе се на територији
Босне и Херцеговине. За службена путовања у
иностранство, путнички аутомобили се могу користити
само на основу одобрења Начелник Општине о
службеном путовању у иностранство и назнаком да ће
се превоз обавити службеним возилом.
НАЧИН КОРИШЋЕЊА

III Скупштина општине Рибник тражи да се
приликом додјеле свих природних ресурса општине
Рибник, било путем концесија или на неки други
начин, обавезно консултује Скупштина и тражи њено
мишљење о истом.
IV Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
Број: 02-30-5-1/14
Предсједник СO
Датум: 02.12.2014. год.
Небојша Караћ
_____________________
На основу 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), Правилника о условима и начину коришћења
службених возила („Службени гласник РС“ бр. 94/05) и
члана 55. Статута општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“бр.03/14), Начелник општине доноси:

Члан 3.
Употребу службеног возила одобрава Начелник општине, Начелник одјељења за општу управу
(даље у тексту: Надлежно одјељење) или друго лице по
овлашћењу Начелника општине, за потребе службених
послова.
Изузетно, Начелник општине може одобрити
употребу службеног возила и за остале потребе
запослених.
Службеним возилом управља запослени на
радном мјесту возач или друго лице са одговарајућом
возачком дозволом, које је у радном односу у општини
Рибник, а чије ће име и презиме бити уписано на
путном налогу.
Члан 4.
Употребу властитог возила у службене сврхе
одобрава Начелник општине.
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Накнада трошкова за коришћење властитог
возила у службене сврхе износи 20% цијене једног
литра горива за сваки пређени километар.
Члан 5.
Коришћење службеног возила допуштено
је само на основу путног налога за возило, у складу
са Правилником о обрасцу, садржају и начину
попуњавања путног налога („Службени гласник РС“
бр.52/09).
Начелник општине ће посебном одлуком
одобрити коришћење службених возила за одлазак са
посла и долазак на посао.
Начелник општине Рибник, и Предсједник
Скупштине општине Рибник, имају право да у службене
сврхе ангажују возача и користе службена возила овог
органа и након радног времена и у нерадне дане.
Члан 6.
Путни налог на захтјев возача службеног возила издаје и овјерава Начелник надлежног одјељења
након предходно извршеног раздужења прописно
попуњеног и обрађеног путног налога за протекли
мјесец. Раздужење путних налога врши се са стањем
пуног резервоара.
Налоге за службена путовања издаје Начелник
или лице које он овласти.

Налог-потврду за задужење погонског горива
издаје Начелник надлежног одјељења на усмени или
писмени захтјев возача службеног возила.
Са издатом потврдом возач службеног возила
одлази на бензинску пумпу гдје му се одобрава она
количина погонског горива која је наведена у потврди.
Исто се поступа када је рјеч о уљу, мазиву
и осталим средствима неопходним за техничко
одржавање возила.
Потврду о задужењу горива до испостављања
рачуна задржава бензиска пумпа, након чега се уз рачун
доставља Одјељењу за привреду које врши обрачун
трошкова, а фискални рачун о сипању горива прилаже се
уз путни налог возила на којем се такође води евиденција
о броју и количини задужења погонског горива.
Обрачун трошкова и плаћање рачуна врши
Одјељењу за привреду.
Евиденцију о издатим потврдама за погонско
гориво води Начелник надлежног одјељења.
Образац потврде је саставни дио овог правилника.
Члан 10.
Корисник службеног возила дужан је надокнадити штету која је настала као посљедица неовлашћеног
и несавјесног коришћења или која је настала у условима
непримјењивања овог правилника и норматива утрошка
средстава за коришћење службених возила.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ
Члан 11.
Члан 7.
Под техничким одржавањем службених возила подразумјева се редовно и ванредно техничко одржавање.
Редовно техничко одржавање подразумјева
од стране произвођача возила прописане сервисне
зхатјеве, док ванредно техничко одржавање подразумјева оправке дијелова и склопова возила које изискује
посебне трошкове органа
Одјељење за општу управу стара се о
одржавању службених возила и осигурава њихово
кориштење у складу са одредбама овог Правилника.
Члан 8.
Налог за редовно и ванредно одржавање возила одобрава Начелник надлежног одјељења на писмени захтјев возача службеног возила у којем исти
наводи разлоге за интервенцијом, односно проблеме на
возилу.
Након одобрења, исто се упућује у сервис
гдје се врши неопходно сервисирање (за возила под
гаранцијом), односно дијагностицирање квара и
отклањање истог када је ријеч о ванредном одржавању.
Члан 9.
Висина утрошка средстава за погонско гориво,
уље, мазиво и техничко одржавање службених возила
утврђује се сваке године буџетом општине.

Надзор над спровођењем одредби овог Правилника врше руководиоци организационих јединица
овог органа.
Оцјену оправданости трошења средстава за
коришћење службених возила врши Начелник Општине најмање једном годишње на бази годишњег
Извјештаја о коришћењу службених возила, а који
припрема Начелник надлежног одјељења.
Норматив потрошње горива вршиће се најмање
два пута у току године од старне надлежног одјељења.
Начелник општине може за возила која нису
обухваћена Оквирним нормативом („Службени
гласник РС“ бр. 94/05) одредити норматив просјечне
потрошње горива као и извршити корекције постојећих
норматива само на бази спроведене процедуре
комисијског утврђивања просјечне потрошње за свако
службено возило.
Члан 12.
Правилник ступа на снагу даном доношења
и биће објављен у „Службеном гласнику општине
Рибник.“
Ступањем на снагу овог Правилника престаје
да важи Правилник о условима и начину кориштења
службених возила у административној служби општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“бр.01/10
и 05/10)
Број: 01-02-8/14
Дана: 17.11.2014.год.

Начелник општине
Горан Савић дипл.ек
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РИБНИК

На основу 43. и 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13), Правилника о обрасцу, садржају и начину попуњавања путног налога („Службени гласник РС“
бр. 52/09) и члана 55. Статута општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“бр.03/14), Начелник
општине доноси:

-

ПРАВИЛНИК
о путним налозима у Општинској управи Рибник
Члан 1.
Овим Правилником прописује се садржина,
издавање и вођење путних налога, као и евиденција о
издатим путним налозима.
Члан 2.
Образац путног налога је документ формата
210x297 милиметара, означен серијом и бројем у два
примјерка и штампан у блоку од 50 примјерака са
уложеним копијама.
Путни налог (Образац - ПН4) за путничка
возила којима се обавља превоз у друмском саобраћају,
а који ће користити овај орган садржи:
- серију и број путног налога;
- податке о врсти превоза;
- назив, односно име и презиме, сједиште и адресу
власника возила;
- мјесто, дан, мјесец и годину издавања путног налога;
- име и презиме возача и осталих чланова посаде
возила;
- основне податке о правцу кретања возила;
- овјерен потпис овлашћеног лица власника возила;

-

овјерен потпис лица одговорног за контролу техничке исправности возила;
марку возила, регистарски број возила и ознаку
подручја гдје је возило регистровано;
потпис возача да је примио возило без видљивих
недостатака;
датум започињања превоза, стање километар сата
на почетку и завршетку превоза, кретање возила
(место поласка – доласка), вријеме поласка и
доласка (час, минут), стање возила (укрцавање –
искрцавање путника, остала задржавања), број пређених километара;
напомену (одступање од реда вожње, квар, застој на
путу итд.).
путни налог може да садржи: податке о раду возача,
раду возила, утрошку горива и слично
Члан 3.

Путни налог попуњава Начелник одјељења за
општу управу у два примјерка или друго лице које овласти Начелник општине, читким штампаним словима
која се не могу брисати, а затим овјерава и издаје тек
када образац путног налога потпишу одговорно лице
за технички преглед и возач.
Оригинал путног налога издаје се возачу уз
потврду пријема налога у књизи евиденција о издатим
путним налозима, а копију издатог путног налога
задржава овлашћено лице из овог члана.
Исправке у путном налогу уносе се читко и
оверавају од стране овлашћеном лица.
Путни налог води се уредно од стране возача
и по извршеном превозу са пратећом документацијом
враћа се овлашћеном лицу власника возила.
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Путни налог издаје се за један или више
превоза и може се користити до потпуног попуњавања
путног налога са подацима из члана 2. овог правилника,
али не дуже од 30 дана од дана издавања.

Евиденција о издатим путним налозима коју
води овлашћено лице мора бити нумерисана и садржи:
редни број, број путног налога,датум издавања путног
налога, име и презиме возача, регистарски број возила
и датум враћања путног налога
Евиденција се води у књизи евиденција издатих путних налога или издавањем дупликата путних
налога.
Издати путни налози чувају се две године
рачунајући од дана њиховог издавања.

могу писмено од руководиоца захтјевати одобрење већих трошкова.
Забрањује се кориштење телефонске централе у приватне сврхе за позиве према мобилним оператерима.
За провођење ове забране задужује се руковалац телефонске централе који ће уједно водити евиденцију позива биљежећи вријеме и број који се позива, те
наручиоца позива.
Евиденција се води за сваки радни дан.
Код свих осталих корисника фиксних телефона
у општинској управи надлежни руководилац одобрава
ниво овлаштења кориштења фиксних телефона до
нивоа међународног саобраћаја.
Ниво овлаштења међународног саобраћаја одобрава
Начелник општине, а иста има телефон Начелника
Општине и Предсједника Скупштине Општине.

Члан 5.

Члан 4.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Рибник“.

Средства за репрезентацију планирају се
годишње у буџету овог органа.

Број: 01-02-9/14
Начелник општине
Дана: 13.11.2014.год.
Горан Савић дипл.ецц.
_____________________

Право на трошкове репрезентације из бифеа
Општинске управе Рибник имају:
1. Начелник,
2. Замјеник Начелника,
3. Предсједник Скупштине Општине,
4. Начелници одјељења,

Члан 4.

На основу 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), и члана 55. Статута општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“ број 03/14), Начелник
Oпштине доноси:
ПРАВИЛНИК
о кориштењу мобилних и фиксних телефона
и трошковима репрезентације
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се право на
трошкове мобилних телефона као и дозвољени
износ трошкова на фиксним телефонима у мјесним
заједницама и мјесним канцеларијама, те се утврђују
право и корисници репрезентације.

Члан 5.

Члан 6.
Право на трошкове репрезентације изван
бифеа Општинске управе Рибник, имају:
1.Начелник,
2. Замјеник Начелника,
3. Предсједник Скупштине Општине,
4. Начелници одјељења
Члан 7.
Остали запослени могу користити угоститељске услуге на терет репрезентације за које претходно
одобрење даје Начелник Општине.
Члан 8.

Члан 2.
Право на трошкове мобилног телефона у
изузетним случајевима одобрава Начелник Општине.
Члан 3.
Корисницима фиксних телефона у мјесним
канцеларијама одобравају се трошкови у укупном износу са (НЕТ-биз +1) пакетом и ПДВ-ом до 80,00 КМ.
У случају прекорачења одобрених трошкова,
запослени у мјесној канцеларији су дужни солидарно
да надокнаде разлику између остварених и одобрених
трошкова телефона, а најкасније приликом исплате
наредне плате, после утврђивања ове обавезе.
У посебним или ванредним приликама
корисници фиксних телефона у мјесним канцеларијама

У оквиру укупног износа средстава мјесечно се
прате износи по корисницима права на репрезентацију,
а у складу са овим Правилником према утврђеним
намјенама кориштења средстава за репрезентацију.
Праћењем трошкова репрезентације обезбјеђује се рационално и домаћинско понашање у трошењу
средстава за ове намјене.
Контролу утрошка средстава за репрезентацију врши Одјељење за финансије у оквиру редовних
активности и Скупштина општине Рибник приликом
разматрања периодичних извјештаја о остваривању
финансијског плана.
Члан 9.
Средства за репрезентацију користе се по
правилу за намјене у земљи а изузетно и у иностранству.
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Средства за репрезентацију могу се користити
у иностранству под условом да је њихово кориштење
одобрено рјешењем о одобравању службеног пута у
иностранство.
Члан 10.
Средства за репрезентацију могу да се користе
за сљедеће намјене:
- за угоститељске услуге које су у непосредној вези са
извршавањем одређеног службеног посла,
- за набавку пригодних поклона за лица која имају
посебан значај за рад и пословање општине,
- за кориштење услуга кафе кухиња/бифеа и остале
намјене које имају карактер репрезентације.
Члан 11.
Средства за репрезентацију за угоститељске
услуге могу да се користе за пословни ручак или вечеру
који се организује за: запослене општине, одборнике
општине, чланове комисија и стручних тимова који
обављају посебно значајне задатке у складу са одлукама,
рјешењима и налозима овлашћених лица, учеснике
састанака који имају посебан значај за рад и пословање
општине, званице на пригодном обиљежавању јубилеја,
новогодишњих или других празника и других важних
догађаја, као што су конференције и други међународни
састанци, потписивање значајнијих уговора, доношење
одлука од стратешког значаја и сл.
Средства за репрезентацију за угоститељске
услуге могу се изузетно користити и за плаћање
трошкова хотелског смештаја лица која имају посебан
значај за рад и пословање општине или других званица,
односно учесника који су позвани да присуствују
састанцима, односно свечаностима из става 1. овог
члана ако им је пребивалиште, односно мјесто сталног
боравка ван мјеста догађаја на који су позвани и када
је то неопходно за обезбјеђење њиховог присуства за
вријеме тог догађаја.
Члан 12.
Средства за репрезентацију могу се користити за
набавку пригодних поклона и то:
- новогодишњих поклона за лица која имају посебан
значај за рад и пословање општине,
- поклона поводом обиљежавања јубилеја и важних
пословних догађаја за општину
- осталих пригодних поклона поводом значајних
датума за општину.
Члан 13.
Средства за репрезентацију која се користе за
услуге кафе кухиње/бифеа односе се на кориштење
кафе, чајева и других напитака из кафе кухиње/бифеа
за састанке који се организују у просторијама општине.
Кориштење услуга кафе кухиње/бифеа одређују
Начелник Општине у складу са потребама и организацијом рада.
Члан 14.
Средства за репрезентацију предвиђена за остале
намјене користе се за набавку цвијећа и спомен вјенаца

приликом обиљежавања свечаности од значаја за
општину, за израду позивница, честитки, промотивних
и других материјала.
Члан 15.
Лица из члана 6. овог Правилника овлашћена су
да у складу са указаним потребама, а пратећи расположивост финансијских средстава користе средстава
репрезентације у складу са овим Правилником.
Корисник репрезентације дужан је да уз
личну исправу читко потпише рачун о кориштеној
репрезентацији и да на истом наведе образложење као
и повод за кориштењем исте.
Изузетно, у случају да корисник репрезентације
прекорачи одобрени износ репрезентације дужан је
надокнадити разлику између остварених и одобрених
износа трошкова репрезентације, а најкасније приликом наредне исплате плате, односно накнаде, после
утврђивања ове обавезе.
Члан 16.
Рачуне који се односе на репрезентацију контролише корисник репрезентације и потврђује њихову
тачност, а потом овјерава за плаћање.
Члан 17.
Правилник ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у „Службеном гласнику Општине Рибник.“
Број: 01-02-11/14
Начелник општине
Дана: 24.11.2014.год.
Горан Савић дипл.ек
_____________________
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/08 и 98/13), члана 25. Став 2, 58.
став 1. и 64. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник Републике Српске“ број 37/12), члана 16.
Правилника о процјени потреба и усмјеравању дјеце
и омладине са сметњама у развоју („Службени гласник
Републике Српске“ број 117/12), и члана 55. Статута
општине Рибник, („Службени гласник општине
Рибник“,број 03/14), Начелник општине, д о н о с и
ОДЛУКА
о именовању Првостепене стручне комисије
за утврђивање способности лица у поступку
остваривања и утврђивање функционалног стања
корисника
Члан 1.
У првостепену стручну комисију за утврђивање способности лица у поступку остваривања и
утврђивање функционалног стања корисника ( у даљем
тексту: Комисија), именује се пет чланова и то три
стална члана и два члана која се именују у зависности
од врсте сметњи.
Стални чланови су:
1) Ђуза Радомир - Примариус Мр. сци. Др специјалиста
медицине рада до едукације са породичном
медицином, (предсједник)

децембар 2014.
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2) Јовановић Маја - дипломирани психолог, (члан)
3) Рољић Мирела - дипломирани дефектолог логопед,
(члан)
Повремени чланови:
а) Зависно од врсте потребе биће именован посебним
рјешењем
б) Социјални радник овог органа.
Радом комисије руководи предсједник
- Комисија даје налаз и мишљење само уколико је у
пуном саставу.
Члан 2.
Опис рада комисије - Предсједник комисије
заказује комисије, попуњава формулар за процјену
активности свакодневног живота (Бартелов тест) и
саставља налаз и мишљење комисије.
Послове координације комисије обавља
координатор комисије.
Координатор комисије прикупља документацију која
је неопходна за вођење поступка, а у сврху утврђивања
способности лица у поступку остваривања и утврђивање функционалног стања корисника.
Прикупљену документацију доставља предсједнику комисије, води записник о раду комисије,
прослеђује налазе комисије, врши координацију између Одјељењу за општу управу у Општинској управи
Рибник и комисије, обавља друге послове према потребама комисије.
Координатор комисије упознаје заинтересована као и лица у поступку са начином рада комисије и
могућим додатним опсервацијама и поступањима комисије о питањима значајним за утврђивање способности.
Координатор комисије доставља захтјеве за
утврђивања способности лица у поступку остваривања
и утврђивање функционалног стања корисника који
се подносе Општинској управи Рибник, предсједнику
комисије са потребном и прикупљеном документацијом.
Предсједник комисије заказује састанак
комисије на којем се сви чланови Комисије упознавају
са документацијом, договарају о времену и мјесту
утврђивања способности лица у поступку остваривања
и утврђивање функционалног стања корисника.
Сваки члан комисије непосредно врши
опсервцију и процјену лица у оквиру свог домена рада, а
свој налаз и мишљење доставља предсједнику комисије,
на обрасцу који се налази у прилогу Правилника о
процјени потреба и усмјеравања дјеце и омладине са
сметњама у развоју („Службени гласник Републике
Српске“, број 117/12) и чини његов саставни дио.
Уколико је неопходно комисија упућује лице у
поступку на додатне специјалистичке прегледе.
Процјена и утврђивање способности се врши
у просторијама Општинске управе Рибник, а у случају
кад због стања, лице није у могућности да приступи
процјени на позив стручне комисије, процјена се врши
у просторијама гдје лице борави.
Сваки члан комисије је дужан током процјене,
да се придржава прописа из своје области, као и
стандарда и правила струке.

Комисија је дужна да током процјене користи
и Бартелов тест којим се одређује потпуна или
дјелимична зависност од помоћи и његе другог лица у
активностима свакодневног живота или непостојање
зависности од помоћи и његе другог лица. Бартелов
тест попуњава предсједник комисије на обрасцу, а на
основу појединачне процјене сваког члана стручне
комисије и усаглашених ставова свих чланова.
Предсједник комисије на основу појединачне
процјене сваког члана комисије и усаглашених ставова
свих чланова, доноси налаз и мишљење о стању
лица. Саставни дио налаза и мишљења је попуњени
формулар за процјену активности свакодневног
живота (Бартелов тест).
Комисија је дужна да на захтјев странке образложи
свој налаз и мишљење, што подразумјева упознавање
и са појединачним ставовима комисије и да наведено
евидентира у налазу и мишљењу комисије.
Првостепена стручна комисија налаз и мишљење
о процјени доставља Одјељењу за општу управу у
Општинској управи Рибник на даље поступање и лицу
у поступку.
Члан 3.
Средства за покривање трошкова рада комисије, обезбјеђује Општина Рибник. Висина нето накнаде
појединачно предсједнику и члановима комисије
износи 10.00 КМ по лицу за које се врши процјена.
За исплату накнаде комисији задужује се
Одјељење за финансије које ће исту припремити
након поднесеног извјештаја о извршеним пословима
комисије,а који доставља Одјељење за општу управу.
Члан 4.
Координатор комисије је социјални радник,
запослен у Општинској управи Рибник. Координатор
прикупља и чува документацију комисије у
Општинској управи Рибник. Документацију комисије
чине сва прикупљена документа, појединачни налази
и мишљења чланова комисије, налаз и мишљење
комисије, записник са састанка комисије и сва друга
релевантна документација о раду комисије.Гаранција
и чување документације води се по правилима
канцеларијског пословања.
Члан 5.
Комисија се именује на период од 2 (двије)
године.
Члан 6.
Комисија о свом раду обавјештава Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске
једном годишње.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу са даном доношења,
а биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник“.
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Ступањем на снагу ове Одлуке, ставља се ван
снаге Рјешење број 01-533-14/13. од дана 20.02.2013.
године („Службени гласник општине Рибник“бр.03/13).
Број: 01-533-79/14.
Начелник Општине
Датум, 25.11.2014. 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), реализујући Програм капиталних инвестиција
за период 2014-2016 година (“Службени гласник
општине Рибник“, број 03/14), а на основу Уговора о
заједничком финансирању израде главног пројекта
подсистема водовода Ситница-Чађавица-Ораховљани,
број: 01-404-49/14 и 01-370-17/14 од 29.08.2014. године
између општине Мркоњић Град и општине Рибник,
и на основу захтјева Начелника општине Мркоњић
Град, број: 01/404-49/14 од 19.11.2014. године, Начелник
општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава у износу
6.582,00 КМ на име суфинансирања израде главног
Пројекта подсистема водовода Ситница-ЧађавицаОраховљани , а на основу Уговора о заједничком
финансирању и изради наведеног Пројекта између
општине Мркоњић Град и општине Рибник, број : 01404-49/14 и 01-370-17/14 од 29.08.2014. године, и на
основу захтјева Начелника општине Мркоњић Град ,
број : 01-404-49/14 од 19.11.2014. године.
Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити на ЈРТ
општине Мркоњић Град, број : 5620990000344165 код
НЛБ Развојна банка ад Бања Лука.
Одобрена средства књижити на позицију
511191-Издаци за изградњу и прибављање плиновода,
водовода, канализација, 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: 01-370-17-1 /14
Начелник општине
Дана: 27.11.2014. 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 Бувач Драгана број 01-532-590/14 од 21.10.2014.
године, Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава буџетске
резерве у износу 100,00 КМ на име новчане помоћи
Бувач Драгану из Слатине Горње, а за потребе плаћања
трошкова финансирања трећег семестра Мастер
студија на Пољопривредном факултету Бањалука.
Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити на жиро
рачун именованог број 555-007-8140228326 код Нове
банке ад Бањалука. Расходе по овом основу књижити
на позицију 416124- Текуће помоћи ученицима и студентима у области образовања-дипломски и постдипломски радови, потрошачка јединица 00500210Одјељење за друштвене дјелатности.
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: 01-532-590-1/14
Начелник Општине
Дана: 20.11.2014. 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 Радак Драгане број 01-532-547/14 од 03.10.2014.
године, Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава буџетске
резерве у износу 100,00 КМ на име новчане помоћи
Радак Драгани из Чађавице, студенту-волонтерки у
РТРС Радио РС-студио Рибник, а за потребе плаћања
трошкова превоза на релацији Чађавица - Рибник.

децембар 2014.

Број 10-2014, Страна 11

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 Одјељења за општу управу број 01-532-581/14
од 19.11.2014.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 549,19 КМ на име новчане помоћи
социјално угроженој вишечланој породици Гајић Ђуре
из Горњег Рибника, а за потребе плаћања трошкова за
електричну енергију и трошкове комуналних услуга.

Средства из члана 1. Одлуке дозначити на
жиро рачун именоване број 562-099- 8102941763 код
НЛБ Развојна банке ад Бањалука. Расходе по овом
основу књижити на позицију 416124- Текуће помоћи
ученицима и студентима у области образовањадипломски и постдипломски радови, потрошачка
јединица 00500210- Одјељење за друштвене дјелатности.

Број: 01-532-547-1/14
Начелник Општине
Дана: 20.11.2014. 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 Караћ Петра број 01-123-10/13 од 25.12.2013.
године, Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава буџетске
резерве у износу 100,00 КМ на име новчане помоћи
Караћ Петру из Растоке, волонтеру у Полицијској
станици Рибник, а за потребе плаћања трошкова
превоза на посао и са посла.
Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити на
жиро рачун именованог број 562-099-8095237829 код
НЛБ Развојне банке ад Бањалука. Расходе по овом
основу књижити на позицију 416124- Текуће помоћи
ученицима и студентима у области образовањадипломски и постдипломски радови, потрошачка
јединица 00500210- Одјељење за друштвене дјелатности.
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: 01-123-10-1/14
Начелник Општине
Дана: 20.11.2014. год.
Горан Савић, дипл.ек.
_____________________

Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити на
жиро рачун Р.Ј. Електродистрибуција Мркоњић Град у
износу 408,67 КМ на име дуга за утрошену електричну
енергију и жиро рачун КП Рибник у износу 140,52
КМ на име дуга за комуналне услуге. Расходе по
овом основу књижити на позицију 416119 - Остале
текуће дознаке штићеницима-комунална потрошња
социјално угрожених лица, потрошачка јединица
00500301- Одјељење за општу управу.
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: 01-532-581-1/14
Начелник општине
Дана: 01.12.2014. 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 Рибник2, број 6/10) и захтјева Ваје
Бањац број: 01-345-136-1/14 од 19.11.2014. године,
Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава буџетске
резерве у износу 1.290,00 КМ, Ваји Бањац из Доње
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Превије, за потребе санације терена око породичне куће
и спречавања даљњег оштећења од кишних падавина, а
на основу достављеног предрачуна за санацију истог.
Именована је лошијег материјалног стања те није у
могућности да сама измири трошкове санације.
Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити на
жиро рачун именоване број 562-099-8069657086 код
НЛБ Развојне банке ад Бања Лука. Расходе по овом
основу књижити на позицију 416119- остале текуће
дознаке грађанима –комунална потрошња социјално
угрожених лица, потрошачка јединица 00500301Одјељење за општу управу.
Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.
Члан 4.
Стручни сарадник за стамбено-комуналне
послове Административне службе општине Рибник ће
извршити надзор над изведеним радовима.

Остали текући грантови – грантови у пољопривреди,
сходно Плану утрошка средстава за пољопривредну
производњу из буџета општине Рибник за 2014. годину,
у укупном износу од 2.660,00 КМ.
Пренос средстава извршити на рачун Бањац
Николе, број: 5620998089066689 отворен код НЛБ
Развојне банке Бања Лука.
Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
финансије.
Члан 4.
Надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке врши пољопривредна инспекција.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 01-532-486-1/14
Начелник општине
Датум, 27.10.2014. год.
Горан Савић, дипл.ек.
_____________________

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у“ Службеном гласнику општине Рибник 2.
Број: 01- 345-136-1 /14
Начелник Општине
Дана: 27.11.2014. 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 („Сл.
гласник општине Рибник“, бр. 3/14), Правилника о
расподјели средстава за стимулацију пољопривредне
производње општине Рибник за 2014. годину, (“Службени гласник општине Рибник бр. 7/14), а у вези са
захтјевом Бањац (Јово) Николе, број: 01-532-486/14 од
12.09.2014. 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,
Бањац (Јово) Николи из Средица, општина Рибник, на
име осталих непредвиђених трошкова у пољопривреди
насталих услед негативних утицаја и вандредних
околности проузрокованих поплавама у мају 2014. године,
које су довеле до уништења штале и сточног фонда.
Члан 2.
Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2014. годину са позиције 415229 –

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, („Службени гласник општине Рибник бр.
7/14), а у вези са захтјевом Гајић (Ђуро) Госпе, број: 01532-418/14 од 19.08.2014. године, Начелник општине
доноси:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за остале непредвиђене
трошкове у пољопривреди
Члан 1.
Овом одлуком одређује се новчана накнада
Гајић (Ђуро) Госпи из Д. Врбљани на име осталих
непредвиђених трошкова у пољопривреди насталих
услед 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 150,00 КМ.
Пренос средстава извршити на рачун Гајић
(Ђуро) Госпе, број: 5620998121175920 отворен код НЛБ
Развојне банке Бања Лука.
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Члан 3.

Члан 5.

О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
финансије.

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

Члан 4.
Надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке врши пољопривредна инспекција.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 01-532-418-1/14
Начелник општине
Датум, 27.10.2014. 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, („Службени гласник општине Рибник бр. 7/14),
а у вези са захтјевом Вулин (Мирко) Раде, број:01532-523/14 од 24.09.2014. године, Начелник општине
доноси:

Број: 01-532-523-1/14
Начелник општине
Датум, 27.10.2014. 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, („Службени гласник општине Рибник“ бр.
7/14), а у вези са захтјевом Вулин (Мирко) Раде, број:01532-493/14 од 15.09.2014. године, Начелник општине
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за остале непредвиђене
трошкове у пољопривреди
Члан 1.

ОДЛУКУ
о додјели средстава за остале непредвиђене
трошкове у пољопривреди

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

Члан 1.

Члан 2.

Овом одлуком одређује се новчана накнада
Гајић Стојана из Ситнице на име осталих непредвиђених
трошкова у пољопривреди насталих услед 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 150,00 КМ.
Пренос средстава извршити на рачун
Тодоровоћ Славку, број: 562099810645715 отворен код
НЛБ Развојне банке Бања Лука.

Члан 2.

Члан 3.

Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2014. годину са позиције 415229 –
Остали текући грантови – грантови у пољопривреди у
укупном износу од 150,00 КМ.
Пренос средстава извршити на рачун Гајић
Стојану, број: 5620998121922335 отворен код НЛБ
Развојне банке Бања Лука.

О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
финансије.

Члан 3.

Члан 5.

О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
финансије.

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

Члан 4.
Надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке вршиће пољопривредна инспекција.

Члан 4.
Надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке вршиће пољопривредна инспекција.

Број: 01-532-493-1/14
Начелник општине
Датум, 27.10.2014. год.
Горан Савић, дипл.ек.
_____________________
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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, („Службени гласник општине Рибник бр. 7/14),
а у вези са захтјевом Каурин (Гојко) Јована, број:01532-597/14 од 23.10.2014. 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
Каурин (Гојко) Јован из Растоке на име осталих
непредвиђених трошкова у пољопривреди насталих
услед 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 800,00 КМ.
Пренос средстава извршити на рачун Каурин
(Гојко) Јовану, број: 5620998069889013 отворен код
НЛБ Развојне банке Бања Лука.
Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
финансије.
Члан 4.
Надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке вршиће пољопривредна инспекција.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 01-532-597-1/14
Начелник општине
Датум, 27.10.2014. 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, („Службени гласник општине Рибник” бр.
7/14), а у вези са захтјевом Ђукановић Жељка, број:01-

532-383/14 од 29.07.2014. 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
Ђукановић Жељку из Д.Раткова на име осталих
непредвиђених трошкова у пољопривреди насталих
услед 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 900,00 КМ.
Пренос средстава извршити на рачун
Ђукановић Жељку, број: 5620998065610052 отворен код
НЛБ Развојне банке Бања Лука.
Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
финансије.
Члан 4.
Надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке вршиће пољопривредна инспекција.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у “Службеном гласнику општине Рибник“.
Број: 01-532-383-1/14
Начелник општине
Датум, 27.10.2014. 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, („Службени гласник
општине Рибник бр. 7/14), а у вези са захтјевом Јокић
(Драган) Бранкице, број: 01-532-496/14 од 15.09.2014.
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
Јокић (Драган) Бранкици из Г. Врбљани на име осталих

децембар 2014.

Број 10-2014, Страна 15

непредвиђених трошкова у пољопривреди насталих
услед 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.

Остали текући грантови – грантови у пољопривреди,
сходно Плану утрошка средстава за пољопривредну
производњу из буџета општине Рибник за 2014. годину,
у укупном износу од 1.065,00 КМ.
Пренос средстава извршити на рачун
Петровић Даре, број: 5620998117126655 отворен код
НЛБ Развојне банке Бања Лука.

Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2014. годину са позиције 415229 –
Остали текући грантови – грантови у пољопривреди у
укупном износу од 400,00 КМ.
Пренос средстава извршити на рачун Јокић
Бранкице, број: 5620998033195756 отворен код НЛБ
Развојне банке Бања Лука.

О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
финансије.

Члан 3.

Надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке врши пољопривредна инспекција.

О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
финансије.

Члан 5.

Члан 4.

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

Надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке вршиће пољопривредна инспекција.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у “Службеном гласнику општине Рибник“.
Број: 01-532-496-1/14
Начелник општине
Датум, 27.10.2014. 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 („Службени гласник општине Рибник“ бр. 7/14),
а у вези са захтјевом Петровић (Слободан) Даре, број:
01-532-591/14 од 21.10.2014. године, Начелник општине
доноси:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за остале непредвиђене
трошкове у пољопривреди
Члан 1.
Овом одлуком одређује се новчана накнада,
Петровић (Слободан) Дари из Растоке, општина
Рибник, на име осталих непредвиђених трошкова у
пољопривреди насталих услед негативних утицаја и
вандредних околности проузрокованих поплавама у
мају 2014. године, које су довеле до уништења штале и
сточног фонда.
Члан 2.
Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2014. годину са позиције 415229 –

Члан 3.

Члан 4.

Број: 01-532-591-1/14
Начелник општине
Датум, 27.10.2014. 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, (,,Службени гласник општине Рибник“ бр.
7/14), а у вези са захтјевом Травар (Михајла) Јове, број:
01-532-395/14 од 05.08.2014. године, Начелник општине
доноси:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за остале непредвиђене
трошкове у пољопривреди
Члан 1.
Овом одлуком одређује се новчана накнада
Травар (Михајла) Јови из Чађавице на име осталих
непредвиђених трошкова у пољопривреди насталих
услед 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 400,00 КМ.
Пренос средстава извршити на рачун Травар
(Михајла) Јови, број: 5621008014174298 отворен код
НЛБ Развојне банке Бања Лука.
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Члан 3.

Члан 5.

О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
финансије.

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

Члан 4.
Надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке вршиће пољопривредна инспекција.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 01-532-395-1/14
Начелник општине
Датум, 27.10.2014. 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, („Службени гласник општине Рибник“ бр.
7/14), а у вези са захтјевом Тучић (Млађен) Дане, број:
01-532-453/14 од 03.09.2014. године, Начелник општине
доноси:

Број: 01-532-453-1/14
Начелник општине
Датум, 27.10.2014. 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, (,,Службени гласник општине Рибник бр. 7/14),
а у вези са захтјевом Вулин (Мирко) Раде, број:01532-384/14 од 29.07.2014. године, Начелник општине
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели средстава за остале непредвиђене
трошкове у пољопривреди
Члан 1.

ОДЛУКУ
о додјели средстава за остале непредвиђене
трошкове у пољопривреди

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

Члан 1.

Члан 2.

Овом одлуком одређује се новчана накнада
Тучић (Млађен) Дани из Велија на име осталих непредвиђених трошкова у пољопривреди насталих услед
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 800,00 КМ.
Пренос средстава извршити на рачун Вулин
(Мирко) Ради, број: 5620998118768380 отворен код
НЛБ Развојне банке Бања Лука.

Члан 2.

Члан 3.

Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2014. годину са позиције 415229 –
Остали текући грантови – грантови у пољопривреди у
укупном износу од 550,00 КМ.
Пренос средстава извршити на рачун Тучић
(Млађен) Дане, број: 5620998109333869 отворен код
НЛБ Развојне банке Бања Лука.

О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
финансије.

Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
финансије.
Члан 4.
Надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке врши пољопривредна инспекција.

Члан 4.
Надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке вршиће пољопривредна инспекција.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број: 01-532-384-1/14
Начелник општине
Датум, 27.10.2014. год.
Горан Савић, дипл.ек.
_____________________
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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“
бр. 11/13) и Правилника о расподјели средстава за
стимулацију пољопривредне производње општине
Рибник (,,Службени гласник општине Рибник“ бр.
7/14), Начелник општине даје :

пчеларства у 2014. години, буџетска позиција:
415229-Текући грантови-грантови у пољопривреди у
укупном износу од 2.698,31 КМ.
Члан 2.
Задужује се Одјељење за привреду да спроведе
ову Одлуку у складу са Правилником о стимулацијама
у пољопривреди и важећим законским прописима.
Члан 3.

САГЛАСНОСТ
на утрошак средстава за подршку организовању
и едукацији пољопривредних произвођача у 2014.
години

Задужује се Пољопривредна инспектор да
изврши надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке.

Члан 1.

Члан 4.

Даје се сагласност на утрошак средстава за
подршку организовању и едукацији пољопривредних
произвођача у 2014. години, буџетска позиција:
415229-Текући грантови-грантови у пољопривреди.

Саставни дио ове одлуке је Преглед обрачуна
утрошка средстава на име подстицаја за производњу
меда и унапређење пчеларства у 2014. години.
Члан 5.

Члан 2.
Задужује се Одјељење за привреду да исплати
средства у складу са Правилником о стимулацијама у
пољопривреди и важећим законским прописима.
Члан 3.
Саставни дио ове одлуке је Преглед обрачуна
утрошка средстава за подршку организовању и едукацији пољопривредних произвођача у 2014. години.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објавјављена у “Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број : 01-30-15-1/14.
Начелник општине
Дана : 17.10.2014. 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“
бр. 11/13) и Правилника о расподјели средстава за
стимулацију пољопривредне производње општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр.
7/14), Начелник општине даје :

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објавјављена у “Службеном гласнику општине
Рибник“.
Број : 01-30-3-10/14.
Начелник општине
Дана : 30.10.2014. 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 Рибник2бр.
3/14), Одлуке о извршењу буџета општине Рибник
за 2014.год. („Службени гласник општине Рибник“
бр. 11/13 ) и Правилника о расподјели средстава за
стимулацију пољопривредне производње општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр.
7/14), Начелник општине даје :
САГЛАСНОСТ
на утрошак средстава за подстицај за
подизање нових засада воћа 2014. години
Члан 1.
Даје се сагласност на утрошак средстава на име
подстицаја за подизање нових засада воћа, буџетска
позиција: 415229-Текући грантови-грантови у пољопривреди у укупном износу од 3.353,43 КМ.
Члан 2.

САГЛАСНОСТ
на утрошак средстава за подстицај за
производњу меда и унапређење пчеларства
у 2014. години

Задужује се Одјељење за привреду да спроведе
ову Одлику у складу са Правилником о стимулацијама
у пољопривреди и важећим законским прописима.

Члан 1.

Задужује се Пољопривредна инспектор да
изврши надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке.

Даје се сагласност на утрошак средстава на
име подстицаја за производњу меда и унапређење

Члан 3.
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Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је Преглед обрачуна
утрошка средстава на име подстицаја за подизање
нових засада воћа у 2014. години.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објавјављена у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број : 01-30-3-6/14.
Начелник општине
Дана : 28.10.2014. год.
Горан Савић, дипл.ек.
_____________________
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске2
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“ бр. 11/13) и Правилника о расподјели
средстава за стимулацију пољопривредне производње
општине Рибник (,,Службени гласник општине
Рибник“ бр. 7/14), Начелник општине даје :
САГЛАСНОСТ
на утрошак средстава за подстицај за
произведено и продато воће 2014. години
Члан 1.
Даје се сагласност на утрошак средстава на име
подстицаја за произведено и продато воће, буџетска
позиција: 415229-Текући грантови-грантови у пољопривреди у укупном износу од 2.777,29 КМ.

На основу члана 65. Статута општине Рибник
(,,Службени гласник општине Рибник” бр. 3/14), те
Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за 2014.
године („Службени гласник општине Рибник“ бр.
11/13), Упутства за примјену процедура кориштења и
праћења буџетских средстава у оквиру надлежности
одјељења и осталих буџетских корисника („Службени
гласник општине Рибник“ бр. 3/10) и Правилника о
расподјели средстава за стимулацију пољопривредне
производње општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 7/14), а у вези са захтјевом Бањац
Јове, број: 04-330-33/14 од дана 01.09.2014. године
Начелник одјељења за привреду д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели средстава на име подстицаја
за произведено и продато воће у 2014. години
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак средстава у износу од 225,68 КМ на име подстицаја у пољопривреди за произведено и продато воће у 2014.
години.
Члан 2.
Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2014. годину са позиције 415 229 –
Текући грантови у пољопривреди у укупном износу од
225,68 КМ.
Пренос средстава извршити Бањац Јови
на рачун број: 5620998079411988 отворен код НЛБ
Развојне банке Бања Лука.
Члан 3.

Члан 2.

О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
финансије.

Задужује се Одјељење за привреду да спроведе
ову Одлику у складу са Правилником о стимулацијама
у пољопривреди и важећим законским прописима.

Члан 4.

Члан 3.
Задужује се Пољопривредна инспектор да
изврши надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке је Преглед обрачуна
утрошка средстава на име подстицаја за произведено и
продато воће у 2014. години.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објавјављена у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број : 01-30-3-7/14.
Начелник општине
Дана : 28.10.2014. год.
Горан Савић, дипл.ек.
_____________________

Надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке врши пољопривредна инспекција.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
Образложење
Дана 01.09.2014. године Бањац Јово обратио се
овом органу са захтјевом бр. 04-330-33/14 за одобрење
средстава на име подстицаја у пољопривреди за
произведено и продато воће у 2014. години. Буџетом
општине Рибник за 2014. годину планирана су средства
на позицији 415 229 – Текући грантови у пољопривреди
у износу од 100.000,00 КМ, а на основу Плана утрошка
средстава за пољопривредну производњу на име
подстицаја у пољопривреди за произведено и продато
воће у 2014. години (,,Службени гласник општине
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Рибник „ бр. 7/14), којим је планиран утрошак средстава
за произведено и продато воће у 2014. години, одлучено
је као горе наведено.
Број : 04-330-33-1/14
в.д. Начелник одјељења
Датум : 28.10. 2014. год.
Рајко Калабић, дипл.инж
_____________________
На основу члана 65. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник “ бр. 3/14), те
Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за 2014.
године („Службени гласник општине Рибник“ бр.
11/13), Упутства за примјену процедура кориштења и
праћења буџетских средстава у оквиру надлежности
одјељења и осталих буџетских корисника („Службени
гласник општине Рибник“ бр. 3/10) и Правилника о
расподјели средстава за стимулацију пољопривредне
производње општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 7/14), а у вези са захтјевом
Савановић Бранке из Велија, општина Рибник, број: 04330-48/14 од дана 04.09.2014. године Начелник одјељења
за привреду д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели средстава на име подстицаја
за произведено и продато воће у 2014. години
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак средстава
у износу од 64,55 КМ на име подстицаја у пољопривреди
за произведено и продато воће у 2014. години.

330-48/14 за одобрење средстава на име подстицаја у
пољопривреди за произведено и продато воће у 2014.
години. Буџетом општине Рибник за 2014. годину
планирана су средства на позицији 415 229 – Текући
грантови у пољопривреди у износу од 100.000,00 КМ, а
на основу Плана утрошка средстава за пољопривредну
производњу на име подстицаја у пољопривреди за
произведено и продато воће у 2014. години (,,Сл.
гласник општине Рибник бр. 7/14), којим је планиран
утрошак средстава за произведено и продато воће у
2014. години, одлучено је као горе наведено.
Број : 04-330-48-1/14
в.д. Начелник одјељења
Датум : 28.10. 2014. год.
Рајко Калбић, дипл.инж
_____________________
На основу члана 65. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник “ бр. 3/14), те
Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за 2014.
године ( „Службени гласник општине Рибник“ бр.
11/13), Упутства за примјену процедура кориштења и
праћења буџетских средстава у оквиру надлежности
одјељења и осталих буџетских корисника (,,Сл.гласник
општине Рибник бр. 3/10) и Правилника о расподјели
средстава за стимулацију пољопривредне производње
општине Рибник („Службени гласник општине Рибник
бр. 7/14), а у вези са захтјевом Савановић (Јово) Чеде,
број: 04-330-44/14 од дана 03.09.2014. године Начелник
одјељења за привреду д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели средстава на име подстицаја
за произведено и продато воће у 2014. години

Члан 2.
Члан 1.
Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2014. годину са позиције 415 229 –
Текући грантови у пољопривреди у укупном износу од
64,55 КМ.
Пренос средстава извршити Савановић
Бранки на рачун број: 5620998033091578 отворен код
НЛБ Развојне банке Бања Лука.
Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
финансије.
Члан 4.
Надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке врши пољопривредна инспекција.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у Службеном гласнику општине
Рибник.
Образложење
Дана 04.09.2014. године Савановић Бранка из
Велија обратила се овом органу са захтјевом бр. 04-

Овом Одлуком одобрава се утрошак средстава у износу од 230,95 КМ на име подстицаја у пољопривреди за произведено и продато воће у 2014. години.
Члан 2.
Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2014. годину са позиције 415 229 –
Текући грантови у пољопривреди у укупном износу од
230,95 КМ.
Пренос средстава извршити Савановић Чеди
на рачун број: 5621008004231119 отворен код НЛБ
Развојне банке Бања Лука.
Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
финансије.
Члан 4.
Надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке врши пољопривредна инспекција.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
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Образложење

Члан 5.

Дана 03.09.2014. године Савановић Чедо обратио се овом органу са захтјевом бр. 04-330-44/14 за
одобрење средстава на име подстицаја у пољопривреди
за произведено и продато воће у 2014. години. Буџетом
општине Рибник за 2014. годину планирана су средства
на позицији 415 229 – Текући грантови у пољопривреди
у износу од 100.000,00 КМ, а на основу Плана утрошка
средстава за пољопривредну производњу на име
подстицаја у пољопривреди за произведено и продато
воће у 2014. години (,,Сл.гласник општине Рибник
бр. 7/14), којим је планиран утрошак средстава за
произведено и продато воће у 2014. години, одлучено је
као горе наведено.

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

Број : 04-330-44-1/14
в.д. Начелник одјељења
Датум : 28.10. 2014. год.
Рајко Калбић дипл.инж
_____________________
На основу члана 65. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник “ бр. 3/14), те
Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за 2014.
године („Службени гласник општине Рибник“ бр.
11/13), Упутства за примјену процедура кориштења и
праћења буџетских средстава у оквиру надлежности
одјељења и осталих буџетских корисника („Службени
гласник општине Рибник“ бр. 3/10) и Правилника о
расподјели средстава за стимулацију пољопривредне
производње општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 7/14), а у вези са захтјевом Јелић
Драгице из Растоке, општина Рибник, број: 04-33034/14 од дана 01.09.2014. године Начелник одјељења за
привреду д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели средстава на име подстицаја
за произведено и продато воће у 2014. години

Образложење
Дана 01.09.2014. године Јелић Драгица
обратила се овом органу са захтјевом бр. 04-330-34/14 за
одобрење средстава на име подстицаја у пољопривреди
за произведено и продато воће у 2014. години. Буџетом
општине Рибник за 2014. годину планирана су средства
на позицији 415 229 – Текући грантови у пољопривреди
у износу од 100.000,00 КМ, а на основу Плана утрошка
средстава за пољопривредну производњу на име
подстицаја у пољопривреди за произведено и продато
воће у 2014. години (,,Сл.гласник општине Рибник
бр. 7/14), којим је планиран утрошак средстава за
произведено и продато воће у 2014. години, одлучено је
као горе наведено.
Број : 04-330-34-1/14
в.д. Начелник одјељења
Датум : 28.10. 2014. год.
Рајко Калабић дипл.инж
_____________________
На основу члана 65. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 3/14), те
Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за 2014.
године ( „Службени гласник општине Рибник“ бр. 11/13),
Упутства за примјену процедура кориштења и праћења
буџетских средстава у оквиру надлежности одјељења
и осталих буџетских корисника (,,Службени гласник
општине Рибник“ бр. 3/10) и Правилника о расподјели
средстава за стимулацију пољопривредне производње
општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“
бр. 7/14), а у вези са захтјевом Грабеж Неђе из Растоке,
општина Рибник, број: 04-330-59/14 од дана 17.10.2014.
године Начелник одјељења за привреду д о н о с и :

Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак средстава у износу од 153,74 КМ на име подстицаја у пољопривреди за произведено и продато воће у 2014. години.
Члан 2.
Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2014. годину са позиције 415 229 –
Текући грантови у пољопривреди у укупном износу од
153,74 КМ.
Пренос средстава извршити Јелић Драгици
на рачун број: 5620998070651821 отворен код НЛБ
Развојне банке Бања Лука.

ОДЛУКУ
о додјели средстава на име подстицаја
за произведено и продато воће у 2014. години
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак средстава у износу од 142,30 КМ на име подстицаја у пољопривреди за произведено и продато воће у 2014. години.
Члан 2.

О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
финансије.

Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2014. годину са позиције 415 229 –
Текући грантови у пољопривреди у укупном износу од
142,30 КМ.
Пренос средстава извршити Грабеж Неђи на
рачун број: 45187146001 отворен код Нове бањалучке
банке Бања Лука.

Члан 4.

Члан 3.

Надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке врши пољопривредна инспекција.

О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
финансије.

Члан 3.
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Члан 4.

Члан 3.

Надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке врши пољопривредна инспекција.

О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
финансије.

Члан 5.

Члан 4.

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

Надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке врши пољопривредна инспекција.
Члан 5.

Образложење
Дана 17.10.2014. године Грабеж Неђо из
Растоке обратио се овом органу са захтјевом бр. 04330-59/14 за одобрење средстава на име подстицаја
у пољопривреди з за произведено и продато воће у
2014. години. Буџетом општине Рибник за 2014. годину
планирана су средства на позицији 415 229 – Текући
грантови у пољопривреди у износу од 100.000,00 КМ, а
на основу Плана утрошка средстава за пољопривредну
производњу на име подстицаја у пољопривреди за
за произведено и продато воће у 2014. години (,,Сл.
гласник општине Рибник бр. 7/14), којим је планиран
утрошак средстава за произведено и продато воће у
2014. години, одлучено је као горе наведено.
Број : 04-330-59-1/14
в.д. Начелник Одјељења
Датум : 28.10. 2014. год.
Рајко Калабић дипл.инж.
_____________________
На основу члана 65. Статута општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник “ бр. 3/14), те
Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за 2014.
године („Службени гласник општине Рибник“ бр.
11/13), Упутства за примјену процедура кориштења и
праћења буџетских средстава у оквиру надлежности
одјељења и осталих буџетских корисника („Сл.гласник
општине Рибник“ бр. 3/10) и Правилника о расподјели
средстава за стимулацију пољопривредне производње
општине Рибник (,,Службени гласник општине Рибник“ бр. 7/14), а у вези са захтјевом Каурин (Ратко) Гојка
из Велија, број: 04-33-72/14 од дана 01.09.2014. године
Начелник одјељења за привреду д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели средстава на име подстицаја
за произведено и продато воће у 2014. години

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у “Службеном гласнику општине Рибник”.
Образложење
Дана 15.09.2014. године Каурин Гојко обратио
се овом органу са захтјевом бр. 04-33-72/14 за одобрење
средстава на име подстицаја у пољопривреди за
произведено и продато воће у 2014. години. Буџетом
општине Рибник за 2014. годину планирана су средства
на позицији 415 229 – Текући грантови у пољопривреди
у износу од 100.000,00 КМ, а на основу Плана утрошка
средстава за пољопривредну производњу на име
подстицаја у пољопривреди за произведено и продато
воће у 2014. години (,,Сл. гласник општине Рибник
бр. 7/14), којим је планиран утрошак средстава за
произведено и продато воће у 2014. години, одлучено је
као горе наведено.
Број : 04-33-72-1/14
в.д.Начелник одјељења
Датум : 28.10. 2014. год.
Рајко Калабић дипл.инж.
_____________________
На основу члана 65. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник “ бр. 3/14), те
Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за 2014.
године („Службени гласник општине Рибник“ бр.
11/13), Упутства за примјену процедура кориштења и
праћења буџетских средстава у оквиру надлежности
одјељења и осталих буџетских корисника („Службени
гласник општине Рибник“ бр. 3/10) и Правилника о
расподјели средстава за стимулацију пољопривредне
производње општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 7/14), а у вези са захтјевом
Мацановић Василија из Мацановића, општина Рибник,
број: 04-330-36/14 од дана 01.09.2014. године Начелник
одјељења за привреду д о н о с и :

Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак средстава у
износу од 1.039,50 КМ на име подстицаја у пољопривреди
за произведено и продато воће у 2014. години.
Члан 2.
Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2014. годину са позиције 415 229 –
Текући грантови у пољопривреди у укупном износу од
1.039,50 КМ.
Пренос средстава извршити Каурин Гојку
на рачун број: 5620998116608675 отворен код НЛБ
Развојне банке Бања Лука.

ОДЛУКУ
о додјели средстава на име подстицаја
за произведено и продато воће у 2014. години
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак средстава
у износу од 77,28 КМ на име подстицаја у пољопривреди
за произведено и продато воће у 2014. години.
Члан 2.
Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2014. годину са позиције 415 229 –
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Текући грантови у пољопривреди у укупном износу од
77,28 КМ.
Пренос средстава извршити Мацановић
Василији на рачун број: 45174176000 отворен код Нове
бањалучке банке Бања Лука.
Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
финансије.
Члан 4.
Надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке врши пољопривредна инспекција.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у “Службеном гласнику општине Рибник.”
Образложење
Дана 01.09.2014. године Мацановић Василије
из Мацановића обратио се овом органу са захтјевом бр.
04-330-36/14 за одобрење средстава на име подстицаја
у пољопривреди за произведено и продато воће у 2014.
години. Буџетом општине Рибник за 2014. годину
планирана су средства на позицији 415 229 – Текући
грантови у пољопривреди у износу од 100.000,00 КМ, а
на основу Плана утрошка средстава за пољопривредну
производњу на име подстицаја у пољопривреди за
произведено и продато воће у 2014. години (,,Сл.
гласник општине Рибник бр. 7/14), којим је планиран
утрошак средстава за произведено и продато воће у
2014. години, одлучено је као горе наведено.
Број : 04-330-36-1/14
в.д. Начелник одјељења
Датум : 28.10. 2014. год.
Рајко Калабић дипл.инж.
_____________________
На основу члана 65. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник “ бр. 3/14), те
Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за 2014.
године („Службени гласник општине Рибник“ 11/13),
Упутства за примјену процедура кориштења и праћења
буџетских средстава у оквиру надлежности одјељења
и осталих буџетских корисника („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 3/10) и Правилника о расподјели
средстава за стимулацију пољопривредне производње
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр. 7/14), а у вези са захтјевом Никић (Миле)
Миодрага, број: 04-330-39/14 од дана 02.09.2014. године
Начелник одјељења за привреду д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели средстава на име подстицаја
за произведено и продато воће у 2014. години
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак средстава у износу од 188,18 КМ на име подстицаја у

пољопривреди за произведено и продато воће у 2014.
години.
Члан 2.
Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2014. годину са позиције 415 229 –
Текући грантови у пољопривреди у укупном износу од
188,18 КМ.
Пренос средстава извршити Никић Миодрагу
на рачун број: 562099808974523 отворен код НЛБ
Развојне банке Бања Лука.
Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
финансије.
Члан 4.
Надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке врши пољопривредна инспекција.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у Службеном гласнику општине
Рибник.
Образложење
Дана 02.09.2014. године Никић Миодраг обратио се овом органу са захтјевом бр. 04-330-39/14 за
одобрење средстава на име подстицаја у пољопривреди
за произведено и продато воће у 2014. години. Буџетом
општине Рибник за 2014. годину планирана су средства
на позицији 415 229 – Текући грантови у пољопривреди
у износу од 100.000,00 КМ, а на основу Плана утрошка
средстава за пољопривредну производњу на име
подстицаја у пољопривреди за произведено и продато
воће у 2014. години (,,Сл.гласник општине Рибник
бр. 7/14), којим је планиран утрошак средстава за
произведено и продато воће у 2014. години, одлучено је
као горе наведено.
Број : 04-330-39-1/14
в.д.Начелник одјељења
Датум : 28.10. 2014. год.
Рајко Калабић дипл.инж.
_____________________
На основу члана 65. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник “ бр. 3/14),
те Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за
2014. године („Службени гласник општине Рибник2
11/13), Упутства за примјену процедура кориштења и
праћења буџетских средстава у оквиру надлежности
одјељења и осталих буџетских корисника („Службени
гласник општине Рибник“ бр. 3/10) и Правилника о
расподјели средстава за стимулацију пољопривредне
производње општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 7/14), а у вези са захтјевом
Шпикић Михајла из Средица, број: 04-330-32/14 од
дана 01.09.2014. године Начелник одјељења за привреду
доноси:
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ОДЛУКУ
о додјели средстава на име подстицаја
за произведено и продато воће у 2014. години
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак средстава у износу од 531,06 КМ на име подстицаја у пољопривреди за произведено и продато воће у 2014. години.
Члан 2.
Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2014. годину са позиције 415 229 –
Текући грантови у пољопривреди у укупном износу од
531,06 КМ.
Пренос средстава извршити Шпикић Михајлу
на рачун број: 5621008010455512 отворен код НЛБ
Развојне банке Бања Лука.

општине Рибник“ бр. 3/10) и Правилника о расподјели
средстава за стимулацију пољопривредне производње
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр. 7/14), а у вези са захтјевом Јокић Зорице
из Г. Врбљани, општина Рибник, број: 04-330-43/14 од
дана 03.09.2014. године Начелник одјељења за привреду
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели средстава на име подстицаја
за произведено и продато воће у 2014. години
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак средстава у износу од 124,05 КМ на име подстицаја у пољопривреди за произведено и продато воће у 2014.
години.
Члан 2.

Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
финансије.
Члан 4.
Надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке врши пољопривредна инспекција.

Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2014. годину са позиције 415 229 –
Текући грантови у пољопривреди у укупном износу од
124,05 КМ.
Пренос средстава извршити Јокић Зорици
на рачун број: 5620998107478453 отворен код НЛБ
Развојне банке Бања Лука.
Члан 3.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у Службеном гласнику општине
Рибник.
Образложење
Дана 01.09.2014. године Шпикић Михајло
обратио се овом органу са захтјевом бр. 04-330-32/14 за
одобрење средстава на име подстицаја у пољопривреди
за произведено и продато воће у 2014. години. Буџетом
општине Рибник за 2014. годину планирана су средства
на позицији 415 229 – Текући грантови у пољопривреди
у износу од 100.000,00 КМ, а на основу Плана утрошка
средстава за пољопривредну производњу на име
подстицаја у пољопривреди за произведено и продато
воће у 2014. години (,,Сл.гласник општине Рибник
бр. 7/14), којим је планиран утрошак средстава за
произведено и продато воће у 2014. години, одлучено је
као горе наведено.
Број : 04-330-32-1/14
в.д. Начелник одјељења
Датум : 28.10. 2014. год.
Рајко Калабић дипл.инж.
_____________________
На основу члана 65. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник “ бр. 3/14), те
Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за 2014.
године („Службени гласник општине Рибник“ 11/13),
Упутства за примјену процедура кориштења и праћења
буџетских средстава у оквиру надлежности одјељења
и осталих буџетских корисника („Службени гласник

О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
финансије.
Члан 4.
Надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке врши пољопривредна инспекција.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Образложење
Дана 03.09.2014. године Јокић Зорица обратила
се овом органу са захтјевом бр. 04-330-43/14 за
одобрење средстава на име подстицаја у пољопривреди
за произведено и продато воће у 2014. години. Буџетом
општине Рибник за 2014. годину планирана су средства
на позицији 415 229 – Текући грантови у пољопривреди
у износу од 100.000,00 КМ, а на основу Плана утрошка
средстава за пољопривредну производњу на име
подстицаја у пољопривреди за произведено и продато
воће у 2014. години (,,Сл.гласник општине Рибник
бр. 7/14), којим је планиран утрошак средстава за
произведено и продато воће у 2014. години, одлучено је
као горе наведено.
Број : 04-330-43-1/14
в.д.Начелник одјељења
Датум : 28.10. 2014. год.
Рајко Калабић дипл.инж.
_____________________
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На основу члана 65. Статута општине Рибник
(„ Службени гласник општине Рибник” бр. 3/14), те
Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за 2014.
године („Службени гласник општине Рибник“ 11/13),
Упутства за примјену процедура кориштења и праћења
буџетских средстава у оквиру надлежности одјељења
и осталих буџетских корисника („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 3/10) и Правилника о расподјели
средстава за стимулацију пољопривредне производње
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр. 7/14), а у вези са захтјевом Барјактаревић
Ђуре, број: 04-330-35/14 од дана 01.09.2014. године
Начелник одјељења за привреду д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели средстава на име подстицаја
за производњу меда и унапређење пчеларства
у 2014. години
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак средстава у износу од 1.267,82 КМ на име подстицаја у
пољопривреди за производњу меда и унапређење
пчеларства у 2014. години.
Члан 2.
Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2014. годину са позиције 415 229 –
Текући грантови у пољопривреди у укупном износу од
1.267,82 КМ.
Пренос средстава извршити Барјактаревић
Ђури на рачун број: 5621008004234514 отворен код
НЛБ Развојне банке Бања Лука.
Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
финансије.
Члан 4.

производњу меда и унапређење пчеларства у 2014.
години (,,Сл.гласник општине Рибник бр. 7/14), којим
је планиран утрошак средстава за производњу меда и
унапређење пчеларства у 2014. години, одлучено је као
горе наведено.
Број : 04-330-35-1/14
в.д.Начелник одјељења
Датум : 30.10. 2014. год.
Рајко Калабић дипл.инж.
_____________________
На основу члана 65. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник “ бр. 3/14), те
Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за 2014.
године („Службени гласник општине Рибник“ 11/13),
Упутства за примјену процедура кориштења и праћења
буџетских средстава у оквиру надлежности одјељења
и осталих буџетских корисника („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 3/10) и Правилника о расподјели
средстава за стимулацију пољопривредне производње
општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр. 7/14), а у вези са захтјевом Кевац (Неђе)
Стојанке, број: 04-330-40/14 од дана 02.09.2014. године
Начелник одјељења за привреду д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели средстава на име подстицаја
за производњу меда и унапређење пчеларства у
2014. години
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак средстава у износу од 1.430,49 КМ на име подстицаја у
пољопривреди за производњу меда и унапређење
пчеларства у 2014. години.
Члан 2.
Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2014. годину са позиције 415 229 –
Текући грантови у пољопривреди у укупном износу од
1.430,49 КМ.
Пренос средстава извршити Кевац Стојанки
на рачун број: 5620998121252744 отворен код НЛБ
Развојне банке Бања Лука.

Надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке врши пољопривредна инспекција.

Члан 3.

Члан 5.

О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
финансије.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Образложење
Дана 01.09.2014. године Барјактаревић Ђуро
обратио се овом органу са захтјевом бр. 04-330-35/14 за
одобрење средстава на име подстицаја у пољопривреди
за производњу меда и унапређење пчеларства у 2014.
години. Буџетом општине Рибник за 2014. годину
планирана су средства на позицији 415 229 – Текући
грантови у пољопривреди у износу од 100.000,00 КМ, а
на основу Плана утрошка средстава за пољопривредну
производњу на име подстицаја у пољопривреди за

Члан 4.
Надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке врши пољопривредна инспекција.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник“.
Образложење
Дана 02.09.2014. године Кевац Стојанка обратила се овом органу са захтјевом бр. 04-330-40/14 за
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одобрење средстава на име подстицаја у пољопривреди
за производњу меда и унапређење пчеларства у 2014.
години. Буџетом општине Рибник за 2014. годину
планирана су средства на позицији 415 229 – Текући
грантови у пољопривреди у износу од 100.000,00 КМ, а
на основу Плана утрошка средстава за пољопривредну
производњу на име подстицаја у пољопривреди за
производњу меда и унапређење пчеларства у 2014.
години (,,Сл.гласник општине Рибник бр. 7/14), којим
је планиран утрошак средстава за производњу меда и
унапређење пчеларства у 2014. години, одлучено је као
горе наведено.
Број : 04-330-40-1/14
в.д. Начелник одјељења
Датум : 30.10. 2014. год.
Рајко Калабић дипл.инж.
_____________________
На основу члана 65. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 3/14), те
Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за 2014.
године („Службени гласник општине Рибник2 11/13),
Упутства за примјену процедура кориштења и праћења
буџетских средстава у оквиру надлежности одјељења
и осталих буџетских корисника (,,Службени гласник
општине Рибник“ бр. 3/10) и Правилника о расподјели
средстава за стимулацију пољопривредне производње
општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“
бр. 7/14), а у вези са захтјевом Илић (Слободан) Персе
из Рибника број: 01-532-159/14 од дана 26.03.2014. године
Начелник одјељења за привреду д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели средстава на име подстицаја
подизању нових засада у 2014. години
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак средстава у износу од 457,17 КМ на име подстицаја у пољопривреди за подизање нових засада у 2014. години.
Члан 2.
Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2014. годину са позиције 415 229 –
Текући грантови у пољопривреди у укупном износу од
457,17 КМ.
Пренос средстава извршити Илић Перси на
рачун број: 562-100-8019882069 отворен код НЛБ Развојне банке Бања Лука.
Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
финансије.

Образложење
Дана 26.03.2014. године Илић Перса из Рибника обратила се овом органу са захтјевом бр. 01532-159/14 за одобрење средстава на име подстицаја
у пољопривреди за подизање нових засада у 2014.
години. Буџетом општине Рибник за 2014. годину
планирана су средства на позицији 415 229 – Текући
грантови у пољопривреди у износу од 100.000,00 КМ, а
на основу Плана утрошка средстава за пољопривредну
производњу на име подршке подстицаја у пољопривреди
за подизање нових засада у 2014. години (,,Сл.гласник
општине Рибник бр. 7/14), којим је планиран утрошак
средстава за подизање нових засада у 2014. години,
одлучено је као горе наведено.
Број : 04-532-159-1/14
в.д.Начелник одјељења
Датум : 28.10. 2014. год.
Рајко Калабић дипл.инж.
_____________________
На основу члана 65. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник” бр. 3/14), те
Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за 2014.
године ( „Службени гласник општине Рибник” 11/13),
Упутства за примјену процедура кориштења и праћења
буџетских средстава у оквиру надлежности одјељења
и осталих буџетских корисника („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 3/10) и Правилника о расподјели
средстава за стимулацију пољопривредне производње
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник” бр. 7/14), а у вези са захтјевом Костић Душка
из Чађавице број: 04-33-57/14 од дана 15.09.2014. године
Начелник одјељења за привреду д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели средстава на име подстицаја
подизању нових засада у 2014. години
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак средстава у износу од 876,26 КМ на име подстицаја у пољопривреди за подизање нових засада у 2014. години.
Члан 2.
Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2014. годину са позиције 415 229 –
Текући грантови у пољопривреди у укупном износу од
876,26 КМ.
Пренос средстава извршити Костић Душку из
Чађавице на рачун број: 5620998121494662 отворен код
НЛБ Развојне банке Бања Лука.

Члан 4.

Члан 3.

Надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке врши пољопривредна инспекција.

О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
финансије.

Члан 5.

Члан 4.

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

Надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке врши пољопривредна инспекција.
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Члан 5.

Члан 4.

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

Надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке врши пољопривредна инспекција.
Члан 5.

Образложење
Дана 15.09.2014. године Костић Душко из
Чађавице обратио се овом органу са захтјевом бр.
04-33-57/14 за одобрење средстава на име подстицаја
у пољопривреди за подизање нових засада у 2014.
години. Буџетом општине Рибник за 2014. годину
планирана су средства на позицији 415 229 – Текући
грантови у пољопривреди у износу од 100.000,00 КМ, а
на основу Плана утрошка средстава за пољопривредну
производњу на име подршке подстицаја у пољопривреди
за подизање нових засада у 2014. години (,,Сл.гласник
општине Рибник бр. 7/14), којим је планиран утрошак
средстава за подизање нових засада у 2014. години,
одлучено је као горе наведено.
Број : 04-33-57-1/14
в.д. Начелник одјељења
Датум : 28.10. 2014. год.
Рајко Калабић дипл.инж.
_____________________
На основу члана 65. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник “ бр. 3/14), те
Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за 2014.
године („Службени гласник општине Рибник“ 11/13),
Упутства за примјену процедура кориштења и праћења
буџетских средстава у оквиру надлежности одјељења
и осталих буџетских корисника („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 3/10) и Правилника о расподјели
средстава за стимулацију пољопривредне производње
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр. 7/14), а у вези са захтјевом Ландека (Јована)
Миле из Бусија, број: 04-33-73/14 од дана 15.09.2014.
године Начелник одјељења за привреду до н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели средстава на име подстицаја
подизању нових засада у 2014. години

Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Образложење
Дана 15.09.2014. године Ландека Миле из Бусија
обратио се овом органу са захтјевом бр. 04-33-73/14 за
одобрење средстава на име подстицаја у пољопривреди
за подизање нових засада у 2014. години. Буџетом
општине Рибник за 2014. годину планирана су средства
на позицији 415 229 – Текући грантови у пољопривреди
у износу од 100.000,00 КМ, а на основу Плана утрошка
средстава за пољопривредну производњу на име
подршке подстицаја у пољопривреди за подизање
нових засада у 2014. години (,,Сл.гласник општине
Рибник бр. 7/14), којим је планиран утрошак средстава
за подизање нових засада у 2014. години, одлучено је
као горе наведено.
Број : 04-33-73-1/14
в.д. Начелник одјељења
Датум : 28.10. 2014. год.
Рајко Калабић дипл.инж.
_____________________
На основу члана 65. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник “ бр. 3/14), те
Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за 2014.
године („Службени гласник општине Рибник“ 11/13),
Упутства за примјену процедура кориштења и праћења
буџетских средстава у оквиру надлежности одјељења
и осталих буџетских корисника („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 3/10) и Правилника о расподјели
средстава за стимулацију пољопривредне производње
општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“
бр. 7/14), а у вези са захтјевом Васиљевић (Никола)
Недељка из Бусија број: 04-33-47/14 од дана 12.09.2014.
године Начелник одјељења за привреду д о н о с и :

Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак средстава у износу од 800,00 КМ на име подстицаја у пољопривреди за подизање нових засада у 2014. години.
Члан 2.
Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2014. годину са позиције 415 229 –
Текући грантови у пољопривреди у укупном износу од
800,00 КМ.
Пренос средстава извршити Ландека Мили
из Бусија на рачун број: 5020037488 отворен код Нова
банка а.д. Бања Лука.
Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
финансије.

ОДЛУКУ
о додјели средстава на име подстицаја
подизању нових засада у 2014. години
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак средстава у износу од 1.220,00 КМ на име подстицаја у
пољопривреди за подизање нових засада у 2014. години.
Члан 2.
Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2014. годину са позиције 415 229 –
Текући грантови у пољопривреди у укупном износу од
1.220,00 КМ.
Пренос средстава извршити Васиљевић
Недељку на рачун број: 5620998026355219 отворен код
НЛБ Развојне банке Бања Лука.
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Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
финансије.
Члан 4.
Надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке врши пољопривредна инспекција.

Текући грантови у пољопривреди у укупном износу од
3.300,00 КМ.
Пренос средстава извршити Пчеларском
друштву ,,Рибник,, из Рибника на рачун број:
5620998079373576 отворен код НЛБ Развојне банке
Бања Лука.
Члан 3.

Члан 5.

Пчеларско друштво ,,Рибник,, из Рибника
дужно је овом органу поднијети Извјештај о намјенском
утрошку средстава закључно са 31.01.2015. године.

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

Члан 4.

Образложење
Дана 12.09.2014. године Васиљевић Недељко из
Бусија обратио се овом органу са захтјевом бр. 04-33-47/14
за одобрење средстава на име подстицаја у пољопривреди
за подизање нових засада у 2014. години. Буџетом
општине Рибник за 2014. годину планирана су средства
на позицији 415 229 – Текући грантови у пољопривреди
у износу од 100.000,00 КМ, а на основу Плана утрошка
средстава за пољопривредну производњу на име подршке
подстицаја у пољопривреди за подизање нових засада
у 2014. години (,,Сл.гласник општине Рибник бр. 7/14),
којим је планиран утрошак средстава за подизање нових
засада у 2014. години, одлучено је као горе наведено.
Број : 04-33-47-1/14
в.д.Начелник одјељења
Датум : 28.10. 2014. год.
Рајко Калабић дипл.инж.
_____________________
На основу члана 65. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник “ бр. 3/14), те
Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за 2014.
године („Службени гласник општине Рибник“ 1/13),
Упутства за примјену процедура кориштења и праћења
буџетских средстава у оквиру надлежности одјељења
и осталих буџетских корисника („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 3/10) и Правилника о расподјели
средстава за стимулацију пољопривредне производње
општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“
бр. 7/14), а у вези са захтјевом Пчеларског друштва
“Рибник“ из Рибника број: 04-33-15/14 од дана 15.08.2014.
године Начелник одјељења за привреду д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели средстава за подршку организовању
и едукацији пољопривредних произвођача у 2014.
години
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак средстава
у износу од 3.300,00 КМ на име подршке организовању и
едукацији пољопривредних произвођача у 2014. години.
Члан 2.
Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2014. годину са позиције 415 229 –

О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
финансије.
Члан 5.
Надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке врши пољопривредна инспекција.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник“.
Образложење
Дана 15.08.2014. године Пчеларско друштво
,,Рибник,, из Рибника обратило се овом органу са
захтјевом бр. 04-33-15/14 за одобрење средстава на име
подршке организовању и едукацији пољопривредних
произвођача у 2014. години. Буџетом општине Рибник за 2014. годину планирана су средства на позицији 415 229 – Текући грантови у пољопривреди у
износу од 100.000,00 КМ, а на основу Плана утрошка
средстава за пољопривредну производњу на име
подршке организовању и едукацији пољопривредних
произвођача у 2014. години (,,Сл.гласник општине
Рибник бр. 7/14), којим је планиран утрошак средстава
за подршку организовању и едукацији пољопривредних
произвођача у 2014. години, одлучено је као горе
наведено.
Број : 04-33-15-1/14
в.д.Начелник одјељења
Датум : 21.10.2014. год.
Рајко Калабић дипл.инж.
_____________________
На основу члана 65. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник “ бр. 3/14), те
Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за 2014.
године (“Службени гласник општине Рибник“ бр.
11/13), Упутства за примјену процедура кориштења и
праћења буџетских средстава у оквиру надлежности
одјељења и осталих буџетских корисника (,,Службени
гласник општине Рибник“ бр. 3/10) и Правилника о
расподјели средстава за стимулацију пољопривредне
производње општине Рибник (,,Службени гласник
општине Рибник“ бр. 7/14), а у вези са захтјевом
Удружења произвођача воћних ракија “Шљивовица
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са четинарском аромом” из Рибника број: 04-532625/14 од дана 05.11.2014. године Начелник одјељења за
привреду д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели средстава за подршку организовању и
едукацији пољопривредних произвођача у 2014.
години

Члан 4.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
финансије.
Члан 5.
Надзор над спровођењем и извршавањем ове
Одлуке врши пољопривредна инспекција.

Члан 1.
Члан 6.
Овом Одлуком одобрава се утрошак средстава
у износу од 900,00 КМ на име подршке организовању
и едукацији пољопривредних произвођача у 2014.
години.

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

Члан 2.

Образложење

Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2014. годину са позиције 415 229 –
Текући грантови у пољопривреди у укупном износу од
900,00 КМ.
Пренос средстава извршити Удружењу
произвођача воћних ракија “Шљивовица са
четинарском аромом” из Рибника, на рачун број:
56209981108322-28 отворен код НЛБ Развојне банке
Бања Лука.

Дана 05.11.2014. године Удружење произвођача
воћних ракија “Шљивовица са четинарском аромом”
из Рибника обратило се овом органу са захтјевом
бр. 04-532-625/14 за одобрење средстава на име
подршке организовању и едукацији пољопривредних
произвођача у 2014. години. Буџетом општине
Рибник за 2014. годину планирана су средства на
позицији 415 229 – Текући грантови у пољопривреди у
износу од 100.000,00 КМ, а на основу Плана утрошка
средстава за пољопривредну производњу на име
подршке организовању и едукацији пољопривредних
произвођача у 2014. години (,,Сл.гласник општине
Рибник бр. 7/14), којим је планиран утрошак средстава
за подршку организовању и едукацији пољопривредних
произвођача у 2014. години, одлучено је као горе
наведено.

Члан 3.
Удружење произвођача воћних ракија
“Шљивовица са четинарском аромом” из Рибника,
дужно је овом органу поднијети Извјештај о намјенском
утрошку средстава закључно са 31.01.2015. године.

Број : 04-532-625-1/14
в.д. Начелник одјељења
Датум : 10.11. 2014. год.
Рајко Калабић дипл.инж.
_____________________
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