СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК
Број: 4/2015, Година XVI, Датум: 7. мај 2015.

Раде Јованића бб, Тел/Факс: 050/430-070, Е-mail: skupstina@opstinaribnik.org, www.opstinaribnik.org
На основу члана 40. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу РС („Службени гласник РС“ бр.
40/13) и члана 36.став 2. тачка д) Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр.3/14),
Скупштина општине Рибник је на XXXII редовној
сједници одржаној дана 30.04.2015. године донијела:
ОДЛУКУ
о измјенама Одлуке о приступању изради
просторног Плана општине Рибник
Члан 1.
У Одлуци о приступању изради просторног
Плана општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр.2/11) у члану 5. умјесто броја”2025” треба да
стоји број” 2035”.

“ У Савјет просторног Плана општине Рибник
именују се :
1. Милан Благојевић, предсједник
2. Миле Врачар, замјеник предсједника
3. Ђуро Јуришић, члан
4. Стеван Јовичић, члан
5. Косана Тодоровић, члан
6. Васо Стојаковић, члан
7. Раденко Бањац, члан
8. Даворка Тепић, члан
9. Ранко Марковић, члан
10. Миомира Јелић, члан”
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Рибник.“

Члан 2.
Члан 7. Одлуке мјења се и гласи:
“Рок за израду планског документа је 31.12.
2015. године.”
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Рибник.“
Број: 02-36-4-1/15
Предсједник СО
Датум, 05.05.2015. год.
Небојша Караћ
________________________
На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу РС („Службени гласник РС“ бр.
40/13) и члана 36. Статута општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник“ бр.3/14), Скупштина општине Рибник је на XXXII редовној сједници одржаној
дана 30.04.2015. године донијела:

Број: 02-36-5-1/15
Предсједник СО
Датум, 05.05.2015. год.
Небојша Караћ
________________________
На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 101/04, 42/05, 118/05
и 98/13), члана 6. и 9. Закона о статусу функционера
јединице локалне самоуправе (“Службени гласник
РС” бр. 96/05 и 98/13) и члана 60. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр.
3/14) Скупштина општине Рибник је, на приједлог
Начелника Општине, на XXXII редовној сједници
одржаној дана 30.04.2015. год. донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о избору замјеника Начелника општине Рибник
I Проф. Миле Врачар из Рибника изабран је за
замјеника Начелника општине Рибник до краја мандата
Начелника општине односно Скупштине општине.

Члан 1.

II Замјеник Начелника општине
своју
дужност обавља са статусом запосленог лица на основу
рјешења које доноси Начелник општине, а права и
дужности остварује у складу са Законом, Статутом и
Пословником о раду Скупштине општине Рибник.

У Одлуци о именовању Савјета просторног
Плана општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр.7/14) члан 1. мјења се и гласи:

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

ОДЛУКУ
о измјенама Одлуке о именовању Савјета
просторног Плана општине Рибник
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О б р а з л о ж е њ е:
Рјешењем СО Рибник бр. 02-111-4-1/14 од
12.12.2014. год. разрјешен је дужности замјеник Начелника општине због подношења оставке, из којих разлога
је Начелник општине предложио Скупштини избор
новог замјеника са приједлогом као у диспозитиву
рјешења.
Чланом 41. Закона о локалној самоуправи и
чланом 60. Статута општине прописано је да “замјеника Начелника бира Скупштина општине на приједлог Начелника, у поступку предвиђеном за избор предсједника СО утврђен Статутом и Пословником СО.
Чланом 9. Закона о статусу функционера јединице локалне самоуправе прописано је да функционер
своју дужност обавља са статусом запосленог лица по
основу рјешења о радном односу које на основу члана 6.
истог закона за замјеника Начелника доноси Начелник
општине.
Примјеном наведених законских одредби одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења не може се уложити
жалба али се може покренути управни спор пред
Окружним судом у Бања Луци у року од 30 дана од дана
достављања рјешења.
Број: 02-111-6-1/15
Предсједник СО
Датум:05.05.2015. год.
Небојша Караћ
________________________
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На 32. редовној сједници СО Рибник одржаној
30.04.2015. год. именовани је изабран за замјеника
начелника општине Рибник, која функција доводи
до сукоба интереса са дужностима службеника у
општинској управи у смислу члана 151а. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске бр. 101/04; 42/05; 118/05 и 98/13), којим је
прописано да “Службеник не може обављати извршну
функцију у органима власти РС”, а имајући у виду
да је носилац извршне власти у општинској управи
начелник општине и његов замјеник.
Чланом 111 б. став 3. Закона о локалној
самоуправи прописана је надлежност СО да разрјешава
начелнике одјељења на приједлог начелника општине,
што прописују и чланови 36. и 65. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр. 3/14).
Узимајући у обзир горе речено, а примјеном
наведених законских одредби одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења не може се уложити
жалба, али се може покренути управни спор пред
Окружним судом у Бања Луци у року од 30 дана од дана
достављања рјешења.
Број: 02-111-7-1/15
Предсједник СО
Датум: 05.05.2015. год.
Небојша Караћ
________________________

На основу члана 111б. став 3. а у вези са
чланом 151а. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 101/04; 42/05;
118/05 и 98/13), члана 36. и 65. Статута општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр. 3/14),
Скупштина општине Рибник, на XXXII редовној сједници одржаној дана 30.04.2015. год. је донијела:

На основу члана 2.12. став 6. а у вези члана
2.4. став 1. 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, 65/05,
77/05, 11/06, 20/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и
7/14) и члана 36. Статута општине Рибник („Сужбени
гласник општине Рибник“ бр.3/14) Скупштина
општине Рибник, на XXXII редовној сједници одржаној
30.04.2015. год. је донијела:

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу начелника Одјељења
за друштвене дјелатности

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Општинске
изборне комисије Рибник

I Проф. Миле Врачар разрјешава се дужности
начелника Одјељења за друштвене дјелатности , због
избора на функцију замјеника Начелника општине.

I СТЕВО ВРАЧАР, разрјешава се дужности
члана Општинске изборне комисије Рибник, због
истека мандата.

II Ступањем на снагу овог Рјешења престаје
да важи Рјешење о именовању начелника Одјељења за
друштвене дјелатности бр.02-111-5-3/13 од 01.03.2013.
год.

II Ово рјешење ступа на снагу даном давања
сагласности Централне изборне комисије БиХ и биће
објављено у “Службеном гласнику општине Рибник”.

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

Број:02-03-3-13/15
Предсједник СО
Датум:05.05.2015. год.
Небојша Караћ
________________________

О б р а з л о ж е њ е:

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, 65/05, 77/05, 11/06, 20/06,
32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14) члана 7. став
1. тачка г) Упутства о утврђивању квалификација,

Рјешењем СО Рибник бр. 02-111-5-3/13 од
01.03. 2013. год. Врачар Миле именован је за начелника
Одјељења за друштвене дјелатности.

мај 2015.
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броја и именовању чланова изборне комисије основне
изборне јединице у БиХ (“Службени гласник БиХ”
бр. 9/10; 37/10 и 74/11) и члана 36. Статута општине
Рибник („Сужбени гласник општине Рибник“ бр.3/14),
Скупштина општине Рибник, на XXXII редовној
сједници одржаној 30.04.2015. године је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању два члана
Општинске изборне комисије Рибник
I У Општинску изборну комисију Рибник
именују се :

за именовање на дужност директора установе и исту
доставила Комисији за избор и именовање, која је
предложила СО Рибник доношење рјешења као у
диспозитиву.
Чланом 12. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске (“Службени
гласник РС” бр.41/03), прописан је поступак коначног
именовања, док је чланом 18. став 3а). Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник РС” бр. 68/07;
109/12) прописано је да директора установе чији је
оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе
именује скупштина општине.
Примјеном горе наведених законских одредби
одлучено је као у диспозитиву.

1. ВРАЧАР СВЈЕТЛАНА, проф. географије из
Рибника
2. ЂУКИЋ ЈОВО, дипл.правник за безбједност
и криминалистику из Рибника
II Мандат именованих чланова Општинске
изборне комисије Рибник траје 7 година и тече од дана
давања сагласности ЦИК БиХ на рјешење о именовању.
III Ово рјешење ступа на снагу даном давања
сагласности Централне изборне комисије БиХ и
биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број:02-03-3-14/15
Предсједник СО
Датум:05.05.2015. год.
Небојша Караћ
________________________
На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник РС” бр.41/03) члана 18. став 3а.
Закона о систему јавних служби (“Службени гласник
РС” бр. 68/07 и 109/12) и члана 36. Статута општине
Рибник, (“Службени гласник општине Рибник” бр.3/14)
Скупштина општине Рибник на XXXII редовној
сједници одржаној дана 30.04.2015. год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању директора
ЈУ “ Народна библиотека Рибник ” Рибник
I Раденко Марковић из Рибника именује се
за директора ЈУ “Народна библиотека Рибник ” Рибник на мандатни период од 4 године.
II Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Рибник је на 29. сједници
одржаној дана 30.01.2015. године донијела Одлуку о
утврђивању критерија и расписивању Јавног конкурса
за избор и именовање директора и члана Управног
одбора ЈУ „Народна библиотека Рибник“.
Комисија за избор именована Рјешењем бр. 02620-3-1/15. 02.02.2015. год. је провела поступак избора
у складу са Законом, утврдила ранг листу кандидата

Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења не може се изјавити
жалба, али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Бања Луци у року од
30 дана од дана пријема овог рјешења.
Број:02-620-3-17/15
Предсједник СО
Датум: 05.05.2015. год.
Небојша Караћ
________________________
На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике Српске
(“Службени гласник РС” бр.41/03), члана 16. став 6.
Закона о систему јавних служби (“Службени гласник
РС” бр. 68/07; 109/12) и члана 36. Статута општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.
3/14), Скупштина општине Рибник је, на XXXII
редовној сједници одржаној 30.04.2015. год. донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана Управног одбора
ЈУ “Народна библиотека Рибник” Рибник
I Стојанка Добријевић Дакић именује се
за члана Управног одбора ЈУ “Народна библиотека
Рибник” Рибник, на мандатни период од 4 године.
II Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
О б р а з л о ж е њ е:
Скупштина општине Рибник је на 29. сједници
одржаној дана 30.01.2015. године донијела Одлуку о
утврђивању критерија и расписивању Јавног конкурса
за избор и именовање директора и члана Управног
одбора ЈУ „Народна библиотека Рибник“.
Комисија за избор именована Рјешењем бр.
02-620-3-1/15. 02.02.2015. год. је провела поступак
избора у складу са Законом, утврдила ранг листу
кандидата за именовање на дужност члана Управног
одбора установе и исту доставила Начелнику општине
који је предложио СО Рибник доношење рјешења као у
диспозитиву.
Чланом 12. Закона о министарским, владиним
и другим именовањима Републике Српске (“Службени
гласник РС” бр.41/03), прописан је поступак коначног
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именовања, док је чланом 16. став 6. Закона о систему
јавних служби (“Службени гласник РС” бр. 68/07;
109/12) прописано да чланове управног одбора установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне
самоуправе именује скупштина општине на приједлог
начелника, након спроведеног поступка јавне конкуренције.
Примјеном горе наведених законских одредби
одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку
Против овог рјешења не може се изјавити
жалба, али се може покренути управни спор
подношењем тужбе Окружном суду у Бања Луци у
року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
Број:02-620-3-16/15
Предсједник СО
Датум:05.05.2015. год.
Небојша Караћ
________________________
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Српске бр.
101/04; 42/05; 118/05 и 98/13), члана 36. Статута општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“,
бр. 3/14) и чланова 57. и 58. Пословника о раду Скупштине општине Рибник (“Службени гласник општине
Рибник” бр. 5/14) Скупштина општине Рибник, нa
XXXII редовној сједници одржаној дана 30.04.2015.
год. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о избору Комисије за
статут и прописе
I У Рјешењу о избору Комисије за статут и
прописе (“Службени гласник општине Рибник” број
9/12 и 7/14 ) у тачки I подтачка 2. мјења се и гласи:
“ Јерковић Миле, члан”
II Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
и биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 02-022-13-1/15
Предсједник СО
Датум:05.05.2015. год.
Небојша Караћ
________________________
На основу члана 95. став 1. Закона о средњем
образовању и васпитању („Службени гласник РС“,
бр.74/08; 106/09; 104/11 и 33/14 ),члана 7. Правилника
о избору и раду школског одбора („Службени гласник
РС“ 7/09; 12/09 и 69/13), и члана 36. Статута општине
Рибник („Службени гласник Општине Рибник“,
бр.3/14) Скупштина општине Рибник на XXXII редовној сједници одржаној дана 30.04.2015.године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о избору члана Школског одбора
СШЦ “Лазар Ђукић” Рибник
I У Рјешењу о избору члана Школског одбора СШЦ “Лазар Ђукић” Рибник бр. 02-611-1-2/13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РИБНИК

од 04.02.2013. год. (“Службени гласник општине Рибник” бр. 1/13) тачка I се мјења тако да умјесто “Гајић
(Николе) Неђо из Доњег Рибника” стоји “Бркић Зоран
из Рибника”
II Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику
општине Рибник“
Број:02-61-3-1/15
Предсједник СО
Датум:05.05.2015.год.
Небојша Караћ
________________________
На основу члана 125. став 2. тачка г) Закона о
основном образовању и васпитању („Службени гласник
РС“, бр.74/08; 71/09 и 104/11), члана 7. и 8. Правилника
о избору и раду школског одбора („Службени гласник
РС“ 7/09; 37/09 и 65/13) и члана 36. Статута општине
Рибник („Службени гласник Општине Рибник“ бр.3/14)
Скупштина општине Рибник на XXXII редовној
сједници одржаној дана 30.04.2015. године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о избору члана Школског одбора
ЈУ Основна школа “Петар Кочић “ Ситница
I У Рјешењу о избору члана Школског одбора
ЈУ Основна школа “Петар Кочић “ Ситница бр. 02-6107-2/13 од 02.07.2013. год.( “Службени гласник општине
Рибник” бр. 5/13) тачка I се мјења тако да умјесто
“Милетић Милена (ССС) из Ситнице” стоји: “ Ступар
Тања (ССС) из Ситнице”
II Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику општине
Рибник“
Број:02-61-3-2/15
Предсједник СО
Датум:05.05.2015.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 Извјештаја о раду ЈУ ”Дом здравља Рибник” за 2014. годину, на
XXXII редовној сједници одржаној 30.04.2015. године
донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник не усваја Извјештај о раду ЈУ ”Дом здравља Рибник” за 2014. годину, због
исказаног губитка од 181.718 КМ, те повећања расхода и
обавеза дома здравља у односу на 2013. годину.
II Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-022-9-4/15
Предсједник СО
Датум: 06.05.2015. год.
Небојша Караћ
________________________

мај 2015.
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На основу члана 36. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 3/14) и члана
142. Пословника о раду Скупштине општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 5/14),
Скупштина општине Рибник је, након разматрања
Извјештаја о раду ЈУ “Културни центар Рибник”за
2014. годину, на XXXII редовној сједници одржаној
30.04.2015. године донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник усваја Извјештај о раду ЈУ “Културни центар Рибник” за 2014. годину.

(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 5/14),
Скупштина општине Рибник је, након разматрања
Извјештаја о раду општинских инспекцијских органа
за 2014. годину на XXXII редовној сједници одржаној
30.04.2015. године донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник усваја
Извјештај о раду општинских инспекцијских органа за
2014. годину и то :
1. Извјештај о раду саобраћајног инспектора
2. Извјештај о раду пољопривредног инспектора
3. Извјештај о раду комуналног полицајца

II Скупштина општине Рибник тражи од
руководства ЈУ “Културни центар Рибник” да се што
хитније реализује Одлука о измјенама и допунама
Одлуке о организовању и усклађивању пословања ЈУ
“Културни центар Рибник“ Г. Рибник број 02-641-11/15 од 02.03.2015. год.

II Скупштина општине Рибник задужује
Начелника општине Рибник, да у циљу побољшања
инспекцијског надзора на подручју општине,
општинску инспекцијску службу попуни недостајућим
адекватним кадровима.

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

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

Број: 02-022-9-6/15
Предсједник СО
Датум: 06.05.2015. год.
Небојша Караћ
________________________

Број: 02-023-1-1/15
Предсједник СО
Датум: 06.05.2015. 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 јенакон разматрања
Извјештаја о раду ЈУ “Народна библиотека Рибник“
за 2014. годину, на XXXII редовној сједници одржаној
30.04.2015. године донијела сљедећи:

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 јавне безбједности на подручју
општине Рибник за 2014. годину на XXXII редовној
сједници одржаној 30.04.2015. године донијела сљедећи:

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

I Скупштина општине Рибник усваја
Извјештај о раду ЈУ “Народна библиотека Рибник“ за
2014. годину.

I Скупштина општине Рибник се упознала са
Информацијом о стању јавне безбједности на подручју
општине Рибник за 2014. годину и оцјењује да је је
стање јавне безбједности на подручју општине Рибник
у извјештајном периоду на задовољавајућем нивоу.

II Скупштина општине Рибник тражи од
руководства ЈУ “Народна библиотека Рибник“ да,
приликом планирања буџета за наредну годину,
покушају код надлежног министарства, обезбједити
средства за пријем на рад једног библиотекара ВСС,
које радно мјесто је потребно народној библиотеци у
Рибнику према Закону о библиотечкој дјелатности.
III Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-022-9-5/15
Предсједник СО
Датум: 06.05.2015. 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

II Скупштина општине Рибник очекује
од Полицијске станице Рибник да се и даље улажу
максимални напори како би се сви сегменти јавне
безбједности у наредном периоду подигли на виши
ниво, а у циљу заштите и безбједности свих грађана
општине Рибник.
III Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-20-30-2/15
Датум: 06.05.2015. год.
________________________

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 36. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 3/14) и члана
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142. Пословника о раду Скупштине општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 5/14),
Скупштина општине Рибник је, након разматрања
Извјештаја о раду општинске организације Црвеног
крста за 2014. годину, на XXXII редовној сједници
одржаној 30.04.2015. године донијела сљедећи:

(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 16/05),
Скупштина општине Рибник је, након разматрања
Плана прољетне сјетве на подручју општине Рибник
за 2015. год. на XXXII редовној сједници одржаној
30.04.2015. године донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник се упознала са
Извјештајем о раду општинске организације Црвеног
крста за 2014. годину.
II Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 02-323-4-2/15
Предсједник СО
Датум: 06.05.2015. 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 путничком саобраћају и такси
превозу на подручју општине Рибник, на XXXII редовној
сједници одржаној 30.04.2015. године донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник се упознала
са Информацијом о стању у путничком саобраћају и
такси превозу на подручју општине Рибник.
II Скупштина општине Рибник оцјењује
да је организација путничког саобраћаја на подручју
општине Рибник на задовољавајућем нивоу, те
подржава напоре да се организује редован превоз ђака
и путника на подручју цијеле општине.
III Скупштина општине Рибник изражава
забринутост појавом све већег броја нелагалих такси
превозника и тражи од надлежних органа максималан
ангажман како би се ове појаве спријечиле.
IV Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
Број: 02-345-33-1/15
Предсједник СО
Датум: 06.05.2015. год.
Небојша Караћ
________________________
На основу члана 36. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ бр. 3/14) и
члана 117. Пословника Скупштине општине Рибник

I Скупштина општине Рибник усваја План прољетне сјетве на подручју општине Рибник за 2015. год.
II План прољетне сјетве на подручју општине
Рибник за 2015. год. саставни је дио овог Закључка.
III Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број:02-330-5-1/15
Предсједник СО
Датум: 05.05.2015. год.
Небојша Караћ
________________________
ПЛАН
ПРОЉЕТНЕ СЈЕТВЕ НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ РИБНИК ЗА 2015. ГОДИНУ
УВОД
Планом прољетне сјетве за 2015. годину
предочавамо сјетвене капацитете који се односе на
сјетвене површине, репро-материјал, механизацију и
друге факторе који утичу на сјетву/садњу.
Овим планом представљене су подстицајне
мјере и механизми од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске,
које доводе до унапређења процеса прољетне сјетве/
садње.
Као полазишна основа за израду Плана прољетне сјетве за 2015. годину кориштени су подаци:
Завода за статистику РС, Агенције за посредничке,
информатичке и финансијске услуге (АПИФ), Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде
РС, Удружења пољопривредника РС, затим подаци
настали као резултат анализе тренутног стања и других
фактора који утичу на прољетну сјетву/садњу на
подручју општине Рибник.
ТРЕНУТНО СТАЊЕ
И ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Удио пољопривредних површина у односу
на укупну површину територије општине Рибник је
27,92%, следеће структуре: ливаде са 61,36 %, пашњаци
са 20,21 % и оранице са 13,43 %. Површина под
воћњацима у структури пољопривредних површина
износи 4,91 %, док најмањи удио у укупној структури
имају рибњаци са 0,09 %, слиједи графички приказ:

мај 2015.
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Графикон 1.: Сруктура укупних пољопривредних површина на подручју општине Рибник
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Доминантан удио површина под ливадама и
пашњацима су добра претпоставка за развој интензивне
сточарске производње, превасходно овчарства и
говедарства. У структури прољетне сјетве код житарица, најзаступљeнија култура је кукуруз, а затим
слиједе, зоб, јечам, пшеница, хељда. Од повртларских
култура, највеће површине су под кромпиром, пасуљем, луком и купусом. У производњи крмног биља,
пољопривредне површине су претежно засијане дјетелином и луцерком. Основна карактеристика ратарске
производње на подручју општине Рибник јесте уситњеност посједа Сјетва ратарских култура обавља се
углавном ради задовољавања индувидуалних потреба
пољопривредних домаћинстава. У циљу раздвајања
тржишно оријентисане пољопривредне производње од
производње за сопствене потребе врши се разврставање
пољопривредних газдинстава на комерцијална и
некомерцијална пољопривредна газдинства.
Разврставање породичних пољопривредних
газдинстава на комерцијална и некомерцијална
газдинства, врши се од 01. јануара 2014. године, када
је почела и примјена новог Регистра пољопривредних
газдинстава и Регистра корисника подстицајних
средстава, те је предуслов за кориштење подстицаја
упис у регистар по новом систему регистрације.
Разврставањем породичних пољопривредних газдинстава на комерцијална и некомерцијална газдинства, Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС и службе градова и општина имају
прецизне, ажурне податке о потенцијалу и обиму
производње намијењене за тржиште, у односу на обим
производње намијењене за задовољење сопствених
прехрамбених потреба домаћинстава. Ови подаци су
основа за анализу и планирање текуће пољопривредне
политике, а на основу тога и посебних мјера за комерцијална и некомерцијална газдинства у оквиру аграрног
буџета у наредном периоду.
Разврставање породичних пољопривредних
газдинстава се врши приликом уписа у регистар, на
основу захтјева носиоца породичног пољопривредног
газдинства, који на обрасцу за упис основних података изабере жељени облик комерцијалности. Након уноса свих података о земљишним посједима,
начину коришћења посједа – засадима и усјевима и
врстама и бројном стању сточног фонда, апликација
врши аутоматски прерачун бодова, тако да се за сваки
вид производње обим (количина) множи са одговарајућим коефицијентом. Табела коефицијената за
све видове производње објављена је у оквиру Правилника о разврставању газдинстава („Службеном
гласнику Републике Српске“ број: 89/13). Газдинства

ȼɨʄʃɚɰɢ

Ɋɢɛʃɚɰɢ

и комерцијална и некомерцијална имаће права на
подстицаје по јединици производње и моћи ће иста
остварити до прописаног максималног износа средстава по кориснику, али искључиво уколико подносилац захтјева испуњава прописане минималне
количине производње. Регистрација пољопривредних
газдинстава није временски ограничена активност већ
континуиран процес.
Статус газдинства се може промијенити аутоматски, након што 15. маја текуће године истекне рок
за обавезно ажурирање података о усјевима, засадима
и сточном фонду, и то уколико се софтверски утврди
да газдинство својим обимом производње више не
испуњава услове за комерцијално газдинство.
Регистровано газдинство/корисник подстицајних средстава може имати активан или пасиван статус у регистру. Активан статус значи да су испуњене
све обавезе и да газдинство/корисник има сва права
по основу регистрације. Пасиван статус значи да неке
обавезе нису испуњене и да постоји блокада права на
одређени рок или до испуњавања приспјелих обавеза.
Газдинства која у прописаном року не буду извршила
ажурирање података добиће пасиван статус у Регистру
газдинстава и Регистру корисника, што значи да
неће моћи остварити било каква права по основу
регистрације до краја текуће године.
Према подацима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС од 2015. године,
евидентираним приликом провођења поступка остваривања права на регрес за дизел горива за прољетне
и јесење радове на територији општине Рибник, обнови
регистрације пољопривредних газдинства (РПГ) закључно са 17.04.2015. године, пристипила су укупно 122
пољопривредна газдинстава, од којих су регистровацију
извршила два правна субјекта и стотинудвадесет (120)
физичких лица, при чему је пријављено укупно 348,42
ха пољопривредних површина од тога је 313,35 ха
укупне обрадиве површине. Агенције за посредничке,
информатичке и финансијске услуге (АПИФ) у систему
регистрације пољопривредних газдинстава, у периоду
од 2008-2013. године, на територији општине Рибник,
евидентирала је 371 регистровано пољопривредно газдинство, од којих су 3 правна лица и 368 физичких лица,
а власници пољопривредних газдинстава у том периоду
пријавили су укупно 1127,247 ха површине од тога је
932,1968 ха укупне обрадиве површине.
Имајући у виду наведене податке можемо
констатовати да је у процесу обнове регистрације пољопривредних газдинства (РПГ), поновну регистрацију
обавио знатно мањи број пољопривредних произвођача.
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ПЛАН ПРОЉЕТНЕ СЈЕТВЕ/САДЊЕ
На основу података Републичког завода за
статистику сходно извјештају о површинама и засадима
на крају прољетне сјетве у 2014. години и плану

сјетвених површина за 2015. годину представљени су
нумерички подаци остварене прошлогодишње и плана
остварења овогодишње прољетне сјетве због лакшег
увида у стање подаци су презентовани у табели бр. 1. и
табели бр. 2.

Табела бр. 1.: Преглед остварења плана прољетне сјетве за 2014. и план за 2015. годину

Ред. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Култура
Кукуруз
Кромпир
Зоб
Јечам
Пшеница јара
Разно поврће ( пасуљ, лук, купус,
грашак, мрква, парадаиз, паприка)
Дјетелина - ТДС
Луцерка
Хељда
Сточни грашак
УКУПНО:

Остварење за 2014. год. у ha
275
110
30
20
15
112

План за 2015. год. у ha
275
120
30
15
15
112

10
2
15
15
604

10
2
15
20
614

Табела бр. 2.: Преглед употребе репродукционог материјала

Ред. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Врста – назив
Стајњак
NPK - ђубриво
KAN
Сјеме - кукуруз
Сјеме - кромпир
Сјеме - зоб
Сјеме - јечам јари
Сјеме – пшеница јара
Сјеме – хељда
Сјеме – сточни грашак

Површина ha
614
614
614
275
120
30
15
15
15
20

У 2015. години прољетна сјетва је планирана
на површини од 614 хектара, односно планирани
обим сјетве је увећан у односу на 2014. годину и
структура сјетве у прољетној сјетви/садњи 2015.
години није измјењена, али дошло је до повећања
сјетвених површина сточног грашка, који је користи
као концентровано храниво за припремање силаже, а
сјетва сточног грашка се обавља комбиновано са овсом,
гдје овас служи као потпорни усјев. У плану прољетне
сјетве/садње дошло је до повећања планираних
сјетвених површина под кромпиром што је значајно
за пољопривредне произвођаче због могућности
добијања дозволе за извоз кромпира на тржиште ЕУ.
Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и
села РС за 2015. годину (“Службени гласник РС” број:
26/15) предвиђене су подстицајне мјере регресирање
горива у циљу стварања повољнијих услова за сјетву/
садњу. Подстицајна средства за регресирање дизелгорива и еуродизел-горива (у даљем тексту: дизелгориво) за извођење прољећних и јесењих радова у
пољопривреди у 2015. години, укључујући и жетву
стрних жита, утврђена је у износу од 0,60 КМ/l и

t/ha
5,0
0,15
0,1
0,03
2,0
0,2
0,18
0,25
0,08
0,15

Укупна потрошња t
3 070
92,1
61,4
8,25
240
6
2,7
3,75
1,2
3

одобрава се за површине које су регистроване као
обрадиве у РПГ, а на којима је извршена јесења сјетва
у 2014. години и прољећна сјетва/садња у 2015. години,
као и за површине на којима је планирана јесења сјетва
стрних жита у 2015. години и за одржавање постојећих
вишегодишњих засада воћњака и винограда.
Право на регресирање дизел-горива остварују
регистрована пољопривредна газдинства, која по хектару регистроване обрадиве површине на подручју
Републике, у периоду од 30. марта до 15. новембра текуће
године изврше куповину дизел-горива за потребе извођења прољећних и јесењих радова у количини до
100 литара горива по хектару – за све биљне културе,
односно поменуте количине дизел-горива односе се
на максималне укупне количине по хектару обрадиве
површине у 2015. години и обухватају збирно и прољећне и јесење радове, а минимална укупна количина
дизел-горива за коју је могуће остварити право на
регрес износи 10 литара.
Корисници регресираног дизел-горива купују
по малопродајној цијени умањеној за износ регреса
од 0,60 КМ/l, на подручју цијеле Републике Српске, по
властитом избору у једном од малопродајних објеката

мај 2015.

овлашћених дистрибутера нафте и нафтних деривата,
који су са Министарством – Агенцијом закључили
Споразум о пословно-техничкој сарадњи за продају
регресираног дизел-горива за потребе прољећних и
јесењих радова у пољопривреди.
У 2014. години на територији општине Рибник пољопривредним произвођачима је подјељено
17.438,16 литара регресираног дизел горива, у 2015.
години за пољопривредна газдинства на територији
општине Рибник одобрено је 24.180,54 литра. Подјела
регресиране дизел горива је у току, а списак корисника
и одобрених укупних количина регресираног дизелгорива у 2015. годину за пољопривреднике са подручја
општине Рибник је објављен на огласној плочи Мјесних
заједница и шалтер сали општине Рибник.
У циљу унапређења пољопривредне производње и ефикасног усмјеравања средстава за развој
пољопривреде и села у 2015 години, Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС одредило је да укупни извори финансирања сектора пољопривреде у 2015. години износе 135 милиона КМ и
засниваће на три главна стуба:
1. Кориштење посебне кредитне линије (обртна средства) ИРБ као револвинг средстава, расположива
средства за 2015. годину 25 милиона КМ.
2. Кредитна линија ИРБ-а за дугорочне и краткорочне
пласмане у пољопивреди, расположива средства за
2015. годину 40 милиона КМ.
3. Подстицајна средства Министарства, дефинисана
Правилником о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде и
села РС за 2015. годину у износу од 60 милиона КМ
(средства за подршку текућој производњи, средства
за подршку дугорочном развоју и средства за
реализацију осталих мјера подршке).
Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС покренуло активности на провођењу
Програма континуиране контроле плодности земљишта
регистрованих пољопривредних газдинстава који има
за циљ повећати квалитет и квантитет приноса гајених
биљака по јединици површине правилном употребом
побољшивача земљишта, органских и минералних
ђубрива на основу резултата контроле плодности земљишта, тако да се створе услови за повећање приноса
пољопривредних биљних врста по јединици површине. Програмом се такође, поред поправке плодности, намјерава постићи заштита земљишта и подземних вода од загађења проузрокованих неправилном
употребом органских и минералних ђубрива као и
стварање базе података о плодности земљишта и
остварених приноса регистрованих пољопривредних
газдинстава на подручју Републике Српске. У периоду
август – децембар 2014. године, извршена је контрола
пољопривредног земљишта за потребе породичних
комерцијалних газдинстава у Републици Српској у оквиру које су обухваћена и три пољопривредна газдинства са територије општине Рибник.
На подручју општине већ низ година егзистирају проблеми везани за дистрибуцију сјетвеног/
садног репроматеријала и средстава за заштиту, јер
на територији општине нема регистрованих пољопривредних апотека које би вршиле промет репродукционог материјала. Пољопривредни произвођачи
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приликом куповине репро-материјала ускраћени су за
адекватна стручна упутства и савјете што се негативно
одражава на сјетву. Најчешће неправилном употребом
сјеменског материјала, вјештачког ђубрива и средстава
за заштиту биља долази до значајног умањења квалитета
и квантитета приноса, проблем ствара и продаја сјеменског/садног материјала без декларација што нас наводи
на опрез јер квалитет сјеменског материјала је неспорно
један од основних фактора за добар и квалитетан принос.
Повећање приноса на засијаним површинама
могуће је остварити уколико се промет и продаја
репро-материјала доведе на један виши ниво, прије
свега сталном контролом квалитета сјеменског материјала и средстава за заштиту биља, али и запошљавањем стручних лица која би пољопривредним произвођачима могла дати квалитетне савјете о правилној
употреби репроматеријала за сјетву. Битну улогу у
интензификацији пољопривредне производње и повећавању приноса са сјетвених површина има и употреба савремене механизације, примјена нових технологија узгоја биљних култура, увођење система за
наводњавање земљишта и адекватно кориштење средстава за заштиту биља.
Анализом тржишта утврђено је да су цијене
репроматеријала за прољетну сјетву приближне прошлогодишњем нивоу. На подручију општине Рибник
прољетна сјетва/садња је у току. Имајући у виду тренутно стање на терену у 2015. години прољетна сјетва/
садња не одвија се у оптималним роковима, а динамика
реализације и квалитет планиране прољетне сјетве/
садње у 2015. години у највећој мјери зависи од агроклиматских услова.
Број: 02-330-5-1/15
Предсједник СО
Датум:05.05.2015. год.
Небојша Караћ
________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 55. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“, број
03/14), члана 7. Одлуке о извршењу буџета општине
Рибник за 2015.годину („Службени гласник општине
Рибник“, број 11/14), члана 2. Одлуке о дознакама
средстава буџетском кориснику ЈЗУ Дом здравља број
04-50-3/15 и захтјева ЈЗУ Дом здравља Рибник број 01532-177/15 од 22.04.2015.године, Начелник општине
доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку буџетских средстава
Члан 1.
Одобравам утрошак дијела планираних буџетских средстава за ЈЗУ Дом здравља Рибник у
износу 30.000,00 КМ на име субвенције овој Установи
за редовно пословање. ЈЗУ „Дом здравља Рибник“ се
тренутно налази у тешкој финансијској ситуацији те
настоји превазићи текуће потешкоће у пословању,
односно ријешити дио заосталих обавеза за порезе и
доприносе те неплаћене рачуне из претходног периода.
Из поменутог разлога је и одобрен захтјев ЈЗУ „Дом
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здравља Рибник“ за дознаку средстава у износу који је
већи од редовне мјесечне транше.
Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити на
жиро рачун ЈЗУ „Дом здравља Рибник „ из Рибника
на број 562-099-8109070708 код НЛБ Развојне банке ад
Бањалука.
Расходе по овом основу књижити на позицију
414149- Субвенција за ЈЗУ Дом здравља, потрошачка
јединица 00500100- Одјељење за привреду.

Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити на
жиро рачуне именованих особа а расходе по овом основу књижити на позицију 412232-Расходи за услуге
коришћења мобилног телефона на потрошачкој јединици 00500301- Одјељење за општу управу.
Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.
Члан 4.

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: 01-532-177-1/15
Начелник општине
Дана: 23.04.2015. год.
Горан Савић, дипл.ек
________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 55. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“, број
03/14), члана 2. Правилника о кориштењу мобилних
и фиксних телефона и трошковима репрезентације
(„Службени гласник општине Рибник“, број 10/14) и
Рјешења број 01-345-12/15 од 09.02.2015. године, Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава у износу 220,00
на име трошкова мобилног телефона за контакт особе
по Мјесним заједницама за зимско одржавање путева,
те предсједнику општинског тима за имплементацију
пројекта (ПИТ).
Одобрена средства су намијењена за финансирање трошкова мобилног телефона насталих за
вријеме зимског чишћења путева за контакт особе
те финансирање трошкова мобилног телефона предсједнику ПИТ-а насталих у току реализације пројекта
изградње водовода.
Средства се одобравају:
- Никола Стојановић, предсједник ПИТ-а ....100,00 КМ
- Милан Зорић, контакт особа
МЗ Врбљани ........................................................40,00 КМ
- Славко Токић, контакт особа
МЗ Врбљани ........................................................40,00 КМ
- Драган Бајић, контакт особа
МЗ Црквина.........................................................20,00 КМ
- Зоран Мандић, контакт особа
МЗ Црквина.........................................................20,00 КМ

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику општине Рибник“.
Број: 01-532-179/15.
Начелник општине
Дана: 23.04.2015. 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), Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за
фискалну 2015. годину („Службени гласник општине
Рибник“, број 11/14), Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак средства
са позиције 412991 – расходи за обиљежавање значајних
датума у висини од 86,50 КМ у циљу плаћања ручка и
пића организационог тима манифестације “Васкршњи
крос 2015”.
Члан 2.
Пренос средства из члана 1. ове Одлуке
извршити на жиро рачун предузећа “Шиша”д.о.о., а
према рачуну бр. 00048 од 15.04.2015 године.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одсјек
за финансије и рачуноводство.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 01-633-6/15.
Начелник општине
Датум: 17.04.2015. год.
Горан Савић, дипл. ек
________________________

мај 2015.
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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), Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за
фискалну 2015. годину („Службени гласник општине
Рибник“, број 11/14), Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак средства
са позиције 412991 – расходи за обиљежавање значајних
датума у висини од 750,00 КМ у циљу плаћања услуга
превоза за потребе организације “Васкршњи крос 2015”.
Члан 2.
Пренос средства из члана 1. ове Одлуке извршити на жиро рачун ауто превозника АТП “Сладојевић-турс”, а према рачуну бр. FAU-20-0/15 од 14.04.
2015 године.
Члан 3.

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одсјек
за финансије и рачуноводство.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 01-633-5/15.
Начелник општине
Датум: 16.04.2015. год.
Горан Савић, дипл. ек
________________________
На основу Одлуке СО-е о усвајању буџета општине Рибник за 2015. годину, члана 65. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“ бр.
3/14), а у складу са Упутством Начелника општине
Рибник бр.01-400-4/10 од дана 10.02.2010. године, те
Плана активности ОБО Рибник за 2015. годину, број
И-72/15 од дана 22.04.2015. године, Начелник Одјељење
за општу управу, доноси :
ОДЛУКУ
о дознакама средстава ОБО Рибник
за фискалну 2015.годину
Члан 1.

За реализацију ове Одлуке задужује се Одсјек
за финансије и рачуноводство.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 01-345-32/15.
Начелник општине
Датум: 16.04.2015. 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), Одлуке о извршењу буџета општине Рибник за
фискалну 2015. годину („Службени гласник општине
Рибник“, број 11/14), Начелник општине д о н о с и:

Буџетом општине Рибник за 2015. годину
планирана су средства за финансирање рада ОБО
Рибнику износу од 15.700,00 КМ.
Средства су планирана на конту 415215 у
оквиру Текући грантови непрофитним организацијама.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке распоређују се
равномјерно на мјесечне квоте у износу 1.308,33 КМ.
Члан 3.
Пренос средстава извршити на жиро рачун
Општинске борачке организације Рибник број 562
0990001105033 код Развојне банке у текућем мјесецу за
претходни мјесец.
Члан 4.

ОДЛУКУ
о утрошку средстава

Мјесечни износ одобрених средстава Одјељење
за општу управу може по потреби ограничити уколико
се остваривање прихода буџета не буде одвијало
планираном динамиком.

Члан 1.

Члан 5.

Овом Одлуком одобрава се утрошак средства
са позиције 412991 – расходи за обиљежавање значајних
датума у висини од 157,50 КМ у циљу плаћања освежења
такмичара учесника на “Васкршњем кросу 2015”.
Члан 2.
Пренос средства из члана 1. ове Одлуке извршити на жиро рачун Трговинске радње “Тезга”, а према
рачуну бр. 7/15 од 14.04.2015 године.

ОБО Рибник дужна је да овом одјељењу полугодишње подноси извјештавај о трошењу дозначених
средстава (рачуне, фактуре, одлуке и сл.).
Члан 6.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за финансије, а иста ступа на снагу даном доношења.
Број: 03-400-1-2/15
Начелник одјељења
Дана: 28.04.2015.год.
Мр. Душко Дакић
________________________
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