СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК

Број: 7/2016, Година XVII, Датум: 07. новембар 2016.

Раде Јованића бб, Тел/Факс: 050/430-070, Е-mail: skupstina@opstinaribnik.org, www.opstinaribnik.org
На основу члана 192. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број 40/13, 106/15), члана 23. став 2. Закона
о уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број 55/10) и члана 36. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ број 3/14), Скупштина општине Рибник
је, на наставку 47. редовне сједнице дана 18.08.2016.
године донијела:
ОДЛУКУ
о усвајању Просторног плана општине Рибник до
2035. године
Члан 1.
Усваја се Просторни план општине Рибник
до 2035.год. (у даљем тексту: План), уз обавезу
носиоца израде Плана да у исти уврсти могућност
изградње МХЕ до 250KW на ријечици Растоци.
Границе простора који је обухваћен Планом
одређене су у графичком дијелу елабората Плана.
Члан 2.
Просторни план састоји се из текстуалног и
графичког дијела.
1. Текстуални дио Плана садржи:
А. УВОД
А.I. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
А.II. СИНТЕЗНА ОЦЈЕНА СТАЊА ПРОСТОРНОГ
УРЕЂЕЊА
А.II.1. Општи подаци о простору
А.II.2. Становништво и простор
А.II.3. Привреда и простор
А.II.4. Инфраструктура и простор
А.II.5. Усаглашеност друштвено - економског развоја
и просторног уређења
А.III. ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА
Б. ПРОГРАМ И КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА
Б.I. ПРОСТОР И СТАНОВНИШТВО
Б.I.1. Простор
Б.I.2. Структура површина по намјени

Б.I.3. Становништво
Б.I.4. Систем насеља (мрежа,функције,хијерархија)
Б.II. ПРИРОДНИ УСЛОВИ
Б.II.1. Геоморфолошке карактеристике терена
Б.II.2. Геолошке карактеристике терена
Б.II.2.1. Геолошки састав и грађа терена
Б.II.3. Инжењерско – геолошке карактеристике
терена
Б.II.4. Савремени егзогени процеси и појаве
Б.II.5. Хидрогеолошке карактеристике терена
Б.II.6. Сеизмолошке карактеристике
Б.II.7. Климатске карактеристике
Б.III. ОДРЕЂИВАЊЕ НАМЈЕНЕ ПРОДУКТИВНИХ
ЗЕМЉИШТА
Б.III.1. Пољопривредно земљиште
Б.III.2. Шуме и шумско земљиште
Б.III.3. Минералне сировине
Б.III.4. Енергетски потенцијали
Б.III.5. Ловна и риболовна подручја
Б.IV. ИЗГРАЂЕНОСТ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ
ПРОСТОРА
Б.IV.1. Урбана и рурална подручја
Б.IV.1.1. Урбана подручја
Б.IV.1.2. Грађевинско земљиште ван урбаних подручја
Б.IV.2. Становање
Б.IV.3. Привреда
Б.IV.3.1. Пољопривреда и шумарство
Б.IV.3.2. Индустрија, рударство и енергетика
Б.IV.3.3. Саобраћај и телекомуникације
Б.IV.3.4. Грађевинарство
Б.IV.3.5. Водопривреда
Б.IV.3.6. Трговина, угоститељство, занатство и
туризам
Б.IV.3.7. Просторна организација привреде
Б.IV.4. Непривреда
Б.IV.4.1. Образовање и наука
Б.IV.4.1.1. Предшколско и основно образовање
Б.IV.4.1.2. Средњошколско образовање
Б.IV.4.2. Култура
Б.IV.4.3. Здравство
Б.IV.4.4. Комуналне дјелатности
Б.IV.4.5. Управа
Б.IV.4.6. Спорт
Б.IV.4.7. Вјерски објекти
Б.IV.5. Инфраструктура
Б.IV.5.1. Саобраћај
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б. Карте планираног рјешења
I Основна планирана намјена површина
II Пољопривредно земљиште
III Шуме и шумско земљиште
IV Карта грађевинског земљишта
V Мрежа насеља
VI Карта непривредних дјелатности
VII Просторна организација привреде
VIII Инфраструктурни системи
IX Животна средина
X Карта културно-историјског и природног насљеђе
XI Карта спровођење плана

Б.IV.5.2. Енергетска инфраструктура
Б.IV.5.2.1. Електроенергетика
Б.IV.5.2.2. Термоенергетика
Б.IV.5.3. Хидротехника
Б.IV.5.3.1. Водоснабдјевање
Б.IV.5.3.2. Канализација
Б.IV.5.3.3. Наводњавање
Б.IV.5.4. Телекомуникациона инфраструктура
Б.V. ПОСЕБНА ПОДРУЧЈА
Б.V.1. Природно насљеђе
Б.V.2. Културно – историјско насљеђе
Б.V.3. Подручја намјењена туризму, рекреацији
Б.VI. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Б.VI.1. Воде,тло и ваздух
Б.VI.2. Заштита од елементарних непогода и
техничких опасности и ратних дејстава
Б.VII. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, КОРИШЋЕЊА И
ГРАЂЕЊА
Б.VII.1. Правила грађења
Б.VII.2. Остало грађевинско земљиште
Б.VII.3. Правила грађења и услови уређења површина
објеката јавне намјене
Б.VII.4. Пољопривредно земљиште
Б.VII.5. Шумско земљиште
Б.VII.6. Водно земљиште
Б.VII.7. Правила грађења и услови уређења мреже
саобраћајне и друге инфраструктуре јавне намјене

План се излаже на стални јавни увид код
општинског органа управе, надлежног за послове
просторног уређења.
Члан 4.
O провођењу ове одлуке, стараће се орган из
члана 3. ове одлуке.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке, престају
да важе раније донесени просторно – плански
документи у дијелу у којем нису у сагласности са
Планом.
Члан 6.

Б.VIII. СМЈЕРНИЦЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА
Б.VIII.1. Уводна одредба
Б.VIII.2. Основне одредбе
Б.VIII.2.1. Значај и функција просторног плана
Б.VIII.2.2. Имплементација просторног плана

Oва одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Општине
Рибник“.						
			

Б.IX. ЗЕМЉИШНА ПОЛИТИКА
Б.X. ИЗРАДА ВИШЕГОДИШЊИХ ПРОГРАМА
ПРОСТОРНОГ
УРЕЂЕЊА,
СЕКТОРСКИХ
СТУДИЈА, АНАЛИЗА, ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА
Б.XI. РАЗВОЈ ИНФОРМАТИВНОГ СИСТЕМА О
ПРОСТОРУ
2. Графички дио Плана садржи карте плана које су у
оквиру сљедећих тематских цјелина:
а. Карте стања
1. Територија, границе, погранични појас
административно-територијална подјела
2. Геолошка карта
3. Инжењерскогеолошка карта
4. Хидрогеолошка карта
5. Карта минералних сировина
6. Сеизмолошка карта
7. Природни ресурси
8. Карта грађевинског земљишта
9. Мрежа насеља
10. Животна средина – извори нарушавања
11.Намјена површина - стање

Члан 3.

и

Број: 02-36-11-31/16
Датум, 19.08.2016. год

Потпредсједник СО
Станишић Милан

На основу члана 30. алинеја 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05, 98/13) и члана
36. Статута општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник” број 3/14), Скупштина општине
Рибник је, на наставку 47. редовне сједнице дана
18.08.2016. године донијела:

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Програма
капиталних инвестиција
Члан 1.
Програм капиталних инвестиција на
територији општине Рибник за период 2014. -2016.
год. („Службени гласник општине Рибник” бр. 3/14) и
Одлука о допуни Програма капиталних инвестиција
на територији општине Рибник за период 2014.-2016.
год.(„Службени гласник општине Рибник” бр. 7/14)
продужују се за период 2014.- 2017. год.

Новембар, 2016.
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Члан 2.
Инвестиција под називом “ДелибрдоРаскршће” мјења се и гласи “Раскршће – Делибрдо”.

ријеч „продужено или“ брише се, послије ријечи „за“
ријеч „продужено или“ брише се, између бројева 10
и 11 брише се запета и додаје се ријеч „и“ а послије
броја 11. ријеч „и“ и број „14“ бришу се.

Члан 3.

Члан 3.

Програм се допуњује како слиједи:

У члану 4. у ставу 1. послије броја „15/10“
додаје се запета и бројеви „57/12, и 67/13“.
У истом члану у ставу 2. послије ријечи
„бити“ ријечи „дуже или“ бришу се.

- Изградња и реконструкција јавних расвјета ............
.............................................................................. 30.000 КМ
- Реконструкција асфалтних путева ..............................
.............................................................................. 20.000 КМ
- Санација стопе висећег моста ......................................
.............................................................................. 10.000 КМ
- Изгрдања водовода Шајићи Јаковљевићи ..................
.............................................................................. 50.000 КМ
- Асфалтирање локалног пута Велије ............................
.............................................................................. 60.000 КМ
- Асфалтирање локалног пута Д. Слатина ....................
.............................................................................. 40.000 КМ

Члан 4.
У члану 5. став 2. тачка б) брише се.
Члан 5.
Послије члана 6. додаје се глава „III
ПОСЕБНО РАДНО ВРИЈЕМЕ“ и одјељак „Пригодно
радно вријеме“.

Члан 4.

Члан 6.

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

У члану 7. у ставу 1. послије ријечи
„објектима“ ријечи „којима није одобрено продужено
радно вријеме а“ брише се, и додаје се ријеч „који“, а
послије ријечи „привреду“ брише се запета и ријечи
„финансије и друштвене дјелатности“.
У истом члану у ставу 2. тачка б) мјења се и
гласи: „доказ да угоститељ није правоснажно кажњен
изрицањем прекршајног налога или правоснажног
рјешења надлежног суда за прекршај прекорачењa
радног времена и нарушавање јавног реда и мира
у угоститељском објекту за који тражи продужено
радно вријеме у претходних шест мјесеци од дана
подношења захтјева за рад у продуженом радном
времену“.

Број: 02-022-32-1/16
Датум, 19.08.2016. год.

Потпредсједник СO
Станишић Милан

На основу члана 30. став 2. Закона о
угоститељству (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број 15/10, 57/12 и 67/13), члана 30. Закона о
локалној самоуправи (‘’Службени гласник Републике
Српске’’, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 2.
став 2. Уредбе о критеријумима за одређивање радног
времена у угоститељским објектима (‘’Службени
гласник Републике Српске’’, број 44/11) и члана
36. Статута општине Рибник (Службени гласник
општине Рибник број 03/14), Скупштина општине
Рибник је, на наставку 47. редовне сједнице дана
18.08.2016. године донијела:

ОДЛУКУ
измјенама и допунама Одлуке о одређивању
радног времена угоститељских објеката на
подручју општине Рибник
Члан 1.
У Одлуци о одређивању радног времена
угоститељских објеката на подручју општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“ број 3/12) у
члану 1. послије ријечи „вријеме“ брише се заграда и
ријечи „продужено или“, а послије заграде брише се
запета и додаје се ријеч „и“.
Члан 2.
У члану 2. у ставу 2. ријеч „посебно“
замјењује се рјечју „скраћено“, а иза ријечи „бити“,

Члан 7.
Послије члана 9. наслов
РАДНО ВРИЈЕМЕ“ брише се.

„III ПОСЕБНО

Члан 8.
У члану 12. став 5. брише се.
Члан 9.
Послије члана 13. oдјељак „Продужено
радно вријеме“ брише се.
Члан 10.
Члан 14. брише се.
Досадашњи чланови 15., 16., 17., 18., 19., 20.,
21., 22. и 23 постају чланови 14., 15., 16., 17., 18., 19.,
20., 21. и 22.
Члан 11.
У члану 17. став 1. брише се.
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Члан 12.
У члану 20. у ставу 1. послије броја 7 додаје
се ријеч „и“, а послије броја 10 ријечи „и“ и број „14“
бришу се.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ‘’Службеном гласнику општине
Рибник’’.
Број:02-352-12-1 /16
Датум: 19.08.2016. год.

Потпредсједник СO
Станишић Милан

На основу члана 20. став 3. Закона о
споменицима и спомен-обиљежјима ослободилачких
ратова (“Службени гласник РС бр. 28/12), члана 30.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05, 98/13)
и члана 36. Статута општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник” број 3/14), Скупштина
општине Рибник је, на наставку 47. редовне сједнице
дана 18.08.2016. год. донијела:

ОДЛУКУ
о прихватању иницијативе и давању
сагласности
за изградњу спомен капеле
Члан 1.
Прихвата се иницијатива Општинске
борачке организације Рибник и Комисије за
споменике и спомен-обиљежја општине Рибник,
за подизање Спомен-капеле погинулим борцима
Републике Српске са територије општине Рибник.
Члан 2.
Даје се сагласност за изградњу Спомен
-капеле погинулим борцима Републике Српске
са територије општине Рибник, на парцели у
власништву општине Рибник означеној као к.ч.276
, званој “ Змињак”, у нарави парк, површине 1603
м2 уписаној у ЛН бр.286/1 КО Рибник Горњи тј. на
парцели на којој је смјештено постојеће централно
спомен обиљежје у Горњем Рибнику и то у горњем
десном дијелу парцеле посматрано из правца моста
на ријеци Рибник у Горњем Рибнику.
Члан 3.
Средства за изградњу Спомен- капеле у
оквирном износу од 50.000 КМ обезбјеђују се из
буџета општине, грантова и других извора у складу
са Законом.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од

дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 02-56-12-1/16
Датум, 19.08.2016. год.

Потпредсједник СO
Станишић Милан

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 захтјеване Информацијe о раду и пословању
ЈПШ” Шуме РС” – Шумско газдинство „Рибник“ у
2015. год. на наставку 47. редовне сједнице дана
18.08.2016. године донијела сљедећи:

ЗАКЉУЧАК
I Скупштина општине Рибник није
задовољна поступањем директора ШГ “Рибник” и
недостављањем Информације раду и пословању
ЈПШ” Шуме РС” – Шумско газдинство „Рибник“ за
2015. год. јер је на тај начин свјесно прекршен Закон
о локалној самоуправи и Статут општине Рибник.
II Скупштина општине Рибник тражи од
менаџмента ШГ “ Рибник” да предметну Информацију
о раду за 2015. годину достави Скупштини општине
Рибник на разматрање најкасније до 31.08.2016.
године.
III Скупштина општине Рибник тражи
од ШГ “ Рибник” да се хитно изврши уплата свих
доспјелих, а неизмирених обавеза ШГ “Рибник”
према Општини Рибник.
IV Овај Закључак ступа на снагу даном доношења
и биће објављен у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
Број:02-332-6-1/16
Датум: 19.08.2016. год.

Потредсједник СO
Станишић Милан

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 2016.годину („Службени
гласник општине Рибник“, број 10/15), захтјева
ЈЗУ „Дом здравља Рибник“ број 01-532-399/16 од
31.08.2016. године, Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
о утрошку буџетских средстава
Члан 1.
Одобравам утрошак буџетских средстава за
ЈЗУ Дом здравља Рибник у износу 10.000,00 КМ на
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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 заостале обавезе за плате радника.
Средства за ове намјене обезбијеђена су реалокацијом
број 01-532-399-2/16/16 од 01.09.2016.године.
Из поменутог разлога је и одобрен захтјев ЈЗУ „Дом
здравља Рибник“ за дознаку средстава у износу који
је већи планираног за 2016.годину.
Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити на
жиро рачун ЈЗУ „Дом здравља Рибник „ из Рибника
на број 562-099-8109070708 код НЛБ банке ад
Бањалука.
Расходе по овом основу књижити на позицију
414149- Субвенција за ЈЗУ Дом здравља, потрошачка
јединица 00500100- Одјељење за привреду.
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: 01-532-399-3/16
Дана: 01.09.2016. год.

Начелник општине
Горан Савић

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 2016.годину („Службени
гласник општине Рибник“ број 10/15), захтјева КП
„Рибник“ број 01-532-463/16 од 22.09.2016.године,
Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
о утрошку буџетских средстава
Члан 1.
Одобравам утрошак планираних буџетских
средстава за КП Рибник у износу 20.000,00 КМ на име
субвенције јавном предузећу за редовно пословање.
КП Рибник из Рибника се тренутно налази у
финансијским проблемима те им је субвенција
неопходна за несметано пословање у наредном
пословању.
Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити на

жиро рачун КП Рибник из Рибника на број 562-0998109217954 код НЛБ банке ад Бањалука.
Расходе по овом основу књижити на
позицију 414149- Субвенција за КП Рибник,
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:01-532-463-1/16
Дана: 12.10.2016. год.

Начелник општине
Горан Савић

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 43. Закона о буџетском
систему (2Службени гласник РС“, број 121/12 и
52/14), Правилника о утрошку средстава буџетске
резерве („Службени гласник општине Рибник“, број
8/10), Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава буџетске
резерве у износу 6.000,00 КМ на име финансирања
недостајућих средстава на позицији текућег
одржавања локалних путева. Ради се о интервентом
одржавању локалних макадамских путева највише
оштећених у периоду 2015-2016 година обзиром да се
у програм одржавања локалних путева у 2015.години
није реализовао.
Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке реалоцирати
са трезора 99999999, позиција 372200-буџетска
резерва на потрошачку јединицу 00500100-Одјељење
за привреду на позицију 412591-расходи за текуће
одржавање локалних макадамских путева.
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.“
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Број:01- 81-13/16
Дана: 03.11.2016. год.

Начелник Општине
Горан Савић

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 2016.годину („Службени
гласник општине Рибник“ број 10/15) и захтјева
Синдикалне организације општинске управе Рибник
од 16.09.2016.године, Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава у износу
500,00 КМ на име суфинансирања акције синдикалне
организације
општинске
управе
намјењене
финансијској подршци коју синдикална организација
проводи за помоћ радици општинске управе која је
тешко болесна.
Расходе по овом основу књижити на
позицију 412999-остали непоменути расходи,
потрошачка јединица 00500120-Начелник општине.
Члан 2.
За извршење ове Одлуке задужује се
Одјељење за финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник.“
Број:01-532-448-1/16.
Дана:16.09.2016. год.

Начелник општине
Горан Савић

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 2016.годину („Службени гласник
општине Рибник“ број 10/15) и захтјева Општинског
удружења пензионера Рибник број 01-532-410/16 од
05.09.2016. године, Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава у износу
10.000,00 КМ на име суфинансирања акције
општинског удружења пензионера на помоћи
пензионерима који имају пензије мање од 180 КМ.

Расходе по овом основу књижити на
планирану буџетску позицију 415216-текуће
помоћи организацијама и удружењима из области
здравствене и социјалне заштите-средства за
помоћ пензионерима, потрошачка јединица
00500301-Одјељење за општу управу.
Члан 2.
За извршење ове Одлуке задужује се
Одјељење за финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена у „Службеном гласнику општине
Рибник.“
Број:01-532-410-1/16
Дана:27.09.2016. год.

Начелник општине
Горан Савић

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 5. Одлуке о извршењу
буџета општине Рибник за 2016.годину (“Службени
гласник општине Рибник“ број 10/15) и захтјева
СПЦО Кључ број 01-532-495/16 од 10.10.2016.године,
Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
о утрошку буџетских средстава
Члан 1.
Одобравам утрошак са позиције планираних
буџетских средстава за текућу помоћ Српским
православним црквеним општинама у износу
1.250,00 КМ у циљу унутрашњег уређења парохијског
дома у Кључу.
Члан 2.
Средства из члана 1. Одлуке дозначити
на жиро рачун СПЦО Кључ на број
571-0600000033504 код Комерцијалне банке ад Бањалука.
Расходе по овом основу књижити на
позицију 415214- текућим грантови етничким и
вјерским организацијама, 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“.
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Број:01- 532-495-1/16
Дана: 03.11.2016. год.

Начелник општине
Горан Савић

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 2016. годину
(„Службени гласник општине Рибник“, број 10/15),
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 3.867,00 КМ у циљу
финансирања трошкова организације заједничке
прославе Дана и Крсне славе општине Рибник и
Крсне славе Цркве Рођења Пресвете Богородице у
Горњем Рибнику.
Члан 2.
Пренос средства из члана 1. ове Одлуке
извршити на жиро рачун Српске Православне
Црквене Општине – СПЦО Рибник бр.
5620990001114054 код НЛБ Развојне банке.
Члан 3.
СПЦО је дужна Одјељењу за финансије
доставити финансијски извјештај о утрошку
одобрених средстава најкасније три мјесеца по
одобравању истих.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одсјек за финансије и рачуноводство.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 01-532-477/16.
Датум: 29.09.2016. год.

Начелник општине
Горан Савић

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 2016. годину
(„Службени гласник општине Рибник“, број 10/15),
Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак
средства са позиције 412991 – расходи за
обиљежавање значајних датума у висини од 117,00
КМ у циљу плаћања трошкова превоза чланова КУД
“Рибник” и дјеце која су учествовала у културнозабавном програму организованом за Дан и Крсну
славе општине Рибник и Крсну славу Цркве Рођења
Пресвете Богородице у Горњем Рибнику.
Члан 2.
Пренос средства из члана 1. ове Одлуке
извршити на жиро рачун ауто превозника АТП
“Сладојевић-турс” према рачуну број FAU-69-0/16 од
25.09.2016. године.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одсјек за финансије и рачуноводство.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број:01-532-475/16.
Датум: 9.09.2016. год.
			

Начелник општине
Горан Савић

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 стипендирању
студената у општини Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ број 11/14, 10/15), те приједлога
Комисије за додјелу стипендија од 28.09.2016. године,
Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
о утошку средстава
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак
средства у висини од 800,00 КМ са позиције 416124
– текуће помоћи ученицима и студентима у области
образовања – дипломски и постдипломски радови.
Средства се додјељују за израду дипломског
рада и распоређују се на текуће рачуне студената
како слиједи:
1. Милана Калабић..........................200,00 КМ,
2. Данијела Росић.............................200,00 КМ,
3. Божана Самарџија.......................200,00 КМ,
4. Бранкица Грабеж..........................200,00 КМ,
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Члан 2.
и

ОДЛУКУ
о одобрењу реалокације средстава

Члан 3.

Члан 1.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број:01-532-474/16.
Датум:28.09.2016. год.

Начелник општине
Горан Савић

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05,118/05, 98/13), члана 43. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“ број
121/12, 52/14) и члана 55. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, број 03/14),
Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се утрошак
средства у висини од 251,55 КМ са позиције 412991
– расходи за обиљежавање значајних датума у сврху
плаћања поклон пакетића за првачиће са територије
општине Рибник.
Члан 2.
Пренос средства из члана 1. ове Одлуке
извршити на жиро рачун предузећа „Буцкова кућа –
Снежана Кецман с.п.“, а према рачуну бр. 10-35 од
12.09.2016. године.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одсјек за финансије.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 01-610-2-1/16.
Датум: 16.09.2016. год.

Начелник општине
Горан Савић

На основу члана 55. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“, број
03/14), члана 12. Одлуке о извршењу буџета општине
Рибник за 2016. годину (“Службени гласник општине
Рибник“ број 10/15) и приједлога за реалокацију
средстава Одјељења за финансије број 05-532399-1/16 од 01.09.2016. године, Начелник општине

Одобрава се реалокација
укупном износу 10.000 КМ.

средстава

у

Члан 2.
Реалокација у износу из члана 1. ове Одлуке
биће извршена између потрошачких јединица
00500301-Одјељења за општу управу и потрошачке
јединице 00500100-Одјељење за привреду у
износу 9.000 КМ те унутар потрошачке јединице
00500100-Одјељење за привреду у износу 1.000 КМ
како слиједи:
1. Са потрошачке јединице 00500301-Одјељење
за општу управу са позиције 416124- текуће помоћи
ученицима и студентима у области образовања
стипендије реалоцирати износ 9.000 КМ на на
потрошачку јединицу 00500100-Одјељење за
привреду на позицију 414149-Субвенција за Дом
здравља Рибник.
2. Унутар потрошачке јединице 00500100Одјељење за привреду са позиције 413300- расходи
финансирања и други финансијски трошкови
реалоцирати износ 1.000 КМ на позицију 414149Субвенција за Дом здравља Рибник.
Члан 3.
За извршење Одлуке задужује се Одјељење
за финансије.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник”
Број: 01-532-399-2/16
Дана: 01.09.2016.год.

Број 7-2016, Страна 9

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

доноси:

Задужује се Одсјек за финансије
рачуноводство за реализацију ове Одлуке.

Новембар, 2016.

Начелник општине
Горан Савић
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