СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК

Број: 12/2017, Година XVIII, Датум: 06. децембар 2017. године

Раде Јованића бб, Тел/Факс: 050/430-070, Е-mail: skupstina@opstinaribnik.org, www.opstinaribnik.org

На основу члана 6. став 1. тачка (ђ) Закона
				
о комуналним дјелатностима („Службени
гласник Републике Српске“, број 124/11
и 100/17), члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16) и члана 36. Статута
општине Рибник (“Службени гласник
општине Рибник“ број 5/17), Скупштина
општине Рибник на XIII редовној сједници
одржаној дана 04.12.2017.године донијела
је:
ОДЛУКУ
о субвенционисању цијене јавних водних
услуга корисницима са
водовода Бањица на подручју општине
Рибник
Члан 1.
Овом Одлуком врши се увођење субвенције
на цијену питке воде корисницима који су
снабдјевени питком водом са изворишта
Бањица на подручју општине Рибник,
висина субвенције и начин обезбјеђења
финансијских средстава као и сва друга
питања од значаја за субвенционисање
јавних водних услуга са водовода Бањица.
Члан 2.
Субвенционисање у смислу ове Одлуке
подразумијева плаћање дијела трошкова
услуга водоснабдијевања које пружа
К.П.“Рибник“ а.д. Рибник.
Члан 3.
Јавне водне услуге у смислу ове Одлуке
представљају производњу, транспорт и
испоруку питке воде корисницима путем
јавне водоводне мреже.
Члан 4.
Висина субвенције износи 0,35 КМ по
једном кубном метру (м3) утрошене воде

утврђеном на свим контролним водомјерима
водовода Бањица на примарној водоводној
мрежи, који идентификују потрошњу воде
по насељеним мјестима на територији
општине Рибник.
Члан 5.
Разлику између одобрене субвенције из
члана 4. ове Одлуке и укупне цијене, плаћају
корисници јавних водних услуга по важећем
цјеновнику К.П.“Рибник“ а.д.
Члан 6.
К.П. „Рибник“ а.д. Рибник је дужно водити
евиденцију о броју корисника јавне водне
услуге на водоводу Бањица, као и евиденцију
о утрошеним количинама воде утврђеним на
свим контролним водомјерима из члана 4. ове
Одлуке појединачно, уз поштивање обавеза
према „Центру за развој пољопривреде
и села“ Бања Лука, те извјештај о истом
достављати мјесечно надлежном одјељењу
општине Рибник.
Члан 7.
Финансијска
средства
потребна
за
субвенционисање јавних водних услуга
на водоводу Бањица планирају се и
обезбјеђују у буџету оптине Рибник, и иста
ће бити исплаћена К.П.“Рибник“ а.д. након
достављеног извјештаја из члана 6. ове
Одлуке.
Висину средстава утврђује општина
Рибник на основу података о цијенама,
количинама и броја корисника јавних водних
услуга.
Члан 8.
Ово Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Рибник“.
						
Број:02-370-41-1/17
Предсједник СО
Датум: 04.12.2017. год.
Мр Душко Дакић
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На основу члана 32. став 1. Закона о
основном
васпитању
и
образовању
(„Службени гласник Републике Српске“ број
44/17), члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16) и члана 20. и 36. Статута
општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ бр.5/17), Скупштина
општине Рибник на XIII редовној сједници,
одржаној 04.12.2017.године донијела је :
							
						
ОДЛУКУ
о утврђивању приједлога уписних
подручја основних школа
на територији општине Рибник
						
Члан 1.
Овом одлуком се утврђује приједлог
уписних подручја основних школа на
територији општине Рибник.
						
Члан 2.
На територији општине Рибник
активно функционишу три основне школе:
1.ЈУ ОШ „Десанка Максимовић“ Горњи
Рибник;
2.ЈУ ОШ „Никола Мачкић“ Доња Превија;
3.ЈУ ОШ „Петар Кочић“ Ситница.
						
Члан 3.
ЈУ ОШ „Десанка Максимовић“ Горњи
Рибник у свом саставу има једну централну
деветогодишњу школу у Горњем Рибнику,
једно деветогодишње подручно одјељење
у Доњим Врбљанима и три петоразредна
Подручна одјељења у Велијашници,
Слатини и Горњим Врбљанима (Делибрдо).
Уписно подручје ЈУ ОШ „Десанка
Максимовић“ Горњи Рибник односи се
на територију Мјесне заједнице Рибник и
Мјесне заједнице Врбљани.
Уписно подручје централне школе
„Десанка Максимовић“ Горњи Рибник,
Рибник од првог до деветог разреда обухвата
подручје Мјесне заједнице Рибник са
насељеним мјестима Горњи Рибник, Велије,
Црквено и Бусије.
Уписно
подручје
подручног
одјељења Велијашница од првог до петог
разреда обухвата територију Мјесне
заједнице Рибник са насељеним мјестима
Велијашница и Средице.
Уписно
подручје
подручног
одјељења Слатина од првог до петог разреда
обухвата територију Мјесне заједнице
Рибник са насељеним мјестима: Горња и
Доња Слатина.
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Уписно
подручје
подручног
одјељења Доњи Врбљани од првог до
деветог разреда обухвата територију Мјесне
заједнице Врбљани са насељеним мјестом
Доњи Врбљани.
Уписно
подручје
подручног
одјељења Горњи Врбљани од првог до
петог разреда обухвата територију Мјесне
заједнице Врбљани са насељеним мјестом
Горњи Врбљани.
Након завршеног петог разреда
ученици из подручних одјељења Слатина
и Велијашница школовање од шестог до
деветог разреда настављају у централној
школи у Горњем Рибнику, а ученици из
подручног одјељења Горњи Врбљани
школовање од шестог до деветог разреда
настављају у подручном одјељењу Доњи
Врбљани.
Члан 4.
ЈУ ОШ „Никола Мачкић“ Доња
Превија у свом саставу има једну
деветогодишњу централну школу.
Уписно подручје ЈУ ОШ „Никола
Мачкић“ Доња Превија, Рибник односи се
на територију Мјесне заједнице Превија и
Мјесне заједнице Црквина.
Уписно подручје централне школе
„Никола Мачкић“ Доња Превија, Рибник од
првог до деветог разреда обухвата подручје
Мјесне заједнице Превија са насељеним
мјестима: Доња Превија, Доњи Рибник,
Доње Заблеће, Растока, Трескавац, Горња
Превија и Драгорај и територију Мјесне
заједнице Црквина са насељеним мјестима
Доње Ратково и Горње Заблеће.
						
Члан 5.
ЈУ ОШ „Петар Кочић“ Ситница у свом
саставу има централну деветогодишњу
школу у Ситници и Подручно петоразредно
одјељење у Чађавици.
Уписно подручје ЈУ ОШ „Петар
Кочић“ Ситница односи се на територију
Мјесне заједнице Ситница.
Уписно подручје централне школе
„Петар Кочић“ Ситница, Рибник од првог до
деветог разреда обухвата подручје Мјесне
заједнице Ситница са насељеним мјестима
Ситница, Стражице, Горње Ратково, Доње и
Горње Соколово.
Уписно подручје подручног одјељења
Чађавица од првог до петог разреда обухвата
подручје Мјесне заједнице Ситница са
насељеним мјестом Чађавица.
Након завршеног петог разреда
ученици из подручног одјељења Чађавица
школовање од шестог до деветог разреда
настављају у централној школи у Ситници.

Децембар, 2017.
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Члан 6.

Члан 3.

Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука уписног подручја
основних школа на територији општине
Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр.7/09 и 1/11).
						
Члан 7.

Овлашћује се Начелник Општине
Рибник да на основу ове Одлуке закључи
Уговор о купопродаји земљишта из члана
1. одлуке са ЗП ”Електрокрајина” а.д.Бања
Лука, РЈ “Електродистрибуција“ Бања Лука,
по претходно прибављеном мишљењу
Правобранилаштва Републике Српске,
сједиште Замјеника Бања Лука.
Трошкове нотарске обраде Уговора и друге
трошкове који настану по основу продаје
земљишта сноси ЗП ”Електрокрајина”
а.д.Бања Лука, РЈ “Електродистрибуција“
Бања Лука.

Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Рибник.“
Број:02-610-15-1/17
Датум: 04.12.2017. год.
			

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 348. став (3) тачка в)
Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“ бр. 124/08,
58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. став (2)
тачка 13) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16) и члана 36. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр.
5/17),Скупштина општине Рибник је, на
XIII редовној сједници одржаној 04.12.2017.
године, донијела:
ОДЛУКУ
о продаји непокретности у својини
Општине Рибник путем непосредне
погодбе
ЗП ”Електрокрајина” а.д. Бања Лука, РЈ
“Електродистрибуција “ Бања Лука
Члан 1.
Скупштина општине Рибник продаје
путем непосредне погодбе
земљиште
означено као к.ч. број 10/20-2, ливада 7.
класе звана “ Страна” у површини од 4м2,
уписана у ПЛ 129/2, КО Ратково Горње, као
посјед Општине Рибник са дијелом 1/1.
Члан 2.
Земљиште из члана 1. ове одлуке
продаје се ЗП”Електрокрајина” а.д. Бања
Лука,
РЈ“Електродистрибуција“
Бања
Лука, ради изградње објекта комуналне
инфраструктуре - трафостанице, за укупну
купопродајну цијену у износу од 8,00 КМ.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Рибник“.
Број:02-477-9-3/17
Датум: 04.12.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 134. став 2. тачка 4.Закона
о основном образовању и васпитању
(„Службени гласник РС“, бр.44/17), члана
7. 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.5/17) Скупштина општине
Рибник на XIII редовној сједници одржаној
04.12.2017. године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора
ЈУ Основна школа “Петар Кочић”
Ситница
1.
Бавељић (Миодрага) Славко,
(ССС угоститељско туристичког смјера) из
Ситнице бира се за члана Школског одбора
ЈУ Основна школа “Петар Кочић” Ситница,
у име Општине Рибник.
2. 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:
ЈУ Основна школа “Петар Кочић”
Ситница се обратила Скупштини општине
Рибник са иницијативом да се испред
Општине Рибник, изврши избор једног
члана школског одбора ове установе, јер
тренутном сазиву школског одбора истиче
мандат.
Имајући у виду напријед наведено,
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Комисија за избор и именовање је утврдила
приједлог рјешења као у диспозитиву и
предложила Скупштини општине доношење
истог.
Чланом 134. став 2. тачка 4.Закона
о основном
образовању и васпитању
(„Службени
гласник
РС“
бр.44/17),
прописано је да школски одбор има седам
чланова које за јавне школе у име оснивача
именује Министарство од којих једног
члана на приједлог јединице локалне
самоуправе, а чланом 7. Правилника о
избору и раду школског одбора („Службени
гласник РС“ 7/09; 37/09 и 65/13) прописано
је да избор једног члана школског одбора
у име јединице локалне самоуправе, врши
скупштина јединице локалне самоуправе, па
је примјеном наведених одредби одлучено
као у диспозитиву рјешења.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења не може се изјавити
жалба, али се може покренути управни спор
подношењем тужбе Окружном суду у Бања
Луци у року од 30 дана од дана пријема овог
рјешења.
Број:02-111-19-1/17
Датум: 04.12.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 134. став 2. тачка 4.Закона
о основном
образовању и васпитању
(„Службени гласник РС“, бр.44/17), члана
7. 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.5/17) Скупштина општине
Рибник на XIII редовној сједници одржаној
04.12.2017.године, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора
ЈУ Основна школа “Десанка
Максимовић” Рибник
1. Савановић (Боже) Милан (ССС
електротехничар) из Рибника бира се за
члана Школског одбора ЈУ Основна школа
“Десанка Максимовић” Рибник у име
Општине Рибник.
2. 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:
ЈУ Основна школа“Десанка

Максимовић”
Рибник
се
обратила
Скупштини
општине
Рибник
са
иницијативом да се испред Општине Рибник,
изврши избор једног члана школског одбора
ове установе, јер тренутном сазиву школског
одбора истиче мандат.
Имајући у виду напријед наведено,
Комисија за избор и именовање је утврдила
приједлог рјешења као у диспозитиву и
предложила Скупштини општине доношење
истог.
Чланом 134. став 2. тачка 4.Закона о
основном
образовању и васпитању
(„Службени
гласник
РС“
бр.44/17),
прописано је да школски одбор има седам
чланова које за јавне школе у име оснивача
именује Министарство од којих једног
члана на приједлог јединице локалне
самоуправе, а чланом 7. Правилника о
избору и раду школског одбора („Службени
гласник РС“ 7/09; 37/09 и 65/13) прописано
је да избор једног члана школског одбора
у име јединице локалне самоуправе, врши
скупштина јединице локалне самоуправе, па
је примјеном наведених одредби одлучено
као у диспозитиву рјешења.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења не може се изјавити
жалба, али се може покренути управни спор
подношењем тужбе Окружном суду у Бања
Луци у року од 30 дана од дана пријема овог
рјешења.
Број:02-111-19-2/17
Датум: 04.12.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 31.Закона о буџетском
систему Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске бр. 121/12,
52/14, 103/15, 15/16), члана 36. Статута
општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 5/17) и члана 134.
Пословника Скупштине општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“
бр.7/17),Скупштина општине Рибник је
након разматрања Нацрта ребаланса буџета
општине Рибник за 2017. годину, на XIII
редовној сједници одржаној 04.12.2017.
године донијела сљедећи:
ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник усваја
Нацрт ребаланса буџета општине Рибник за
2017. годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном
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гласнику
oпштине Рибник”. 		
				
Број:02-400-17-4/17
Датум: 04.12.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

На основу члана 31.Закона о буџетском
систему Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске бр. 121/12,
52/14, 103/15, 15/16) члана 36. и 132.
Статута општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник“ бр. 5/17), члана
148. Пословника Скупштине општине
Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр.7/17) Скупштина општине
Рибник је након разматрања Нацрта
буџета општине Рибник за фискалну 2018.
год. на XIII редовној сједници одржаној
04.12.2017. године донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник усваја
Нацрт буџета општине Рибник за фискалну
2018. годину.
2. Нацрт буџета општине Рибник за
фискалну 2018. годину упућује се на јавну
расправу која ће трајати од 05.12.2017. год.
до 12.12.2017. год.
3. Задужује се Одјељење за финансије
да организује и спроведе јавну расправу
поводом Нацрта буџета општине Рибник за
2018. год.
4. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном
гласнику oпштине Рибник”.
Број:02-400-18-4/17
Датум:04.12.2017. год.

Предсједник СО
Мр Душко Дакић

						

Ha основу члана 7. став 1. а у вези са
чланом 17. став 1. Закона о рачуноводству
и ревизији Републике Српске (“Службени
гласник Peпублике Српске”, број 94/15),
члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број 97/16), члана 66. Статута
општине Рибник (“Службени гласник
општине Рибник”, број 05/17), Начелник
општине Рибник дана 30.11.2017.године,
доноси:
ПРАВИЛНИК
о организацији и спровођењу пописа
и усклађивања књиговодственог са
стварним стањем имовине и обавеза
Члан 1.
Овим Правилником о организацији
и спровођењу пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним
стањем имовине и обавеза (у даљем тексту:
Правилник) уређују се:
• обухват, значај и предмет пописа,
• вријеме, врсте и циљеви пописа,
• организација и рокови спровођења пописа,
• oбразовање пописних комисија,
• припрема и обавезе учесника током пописа,
•усклађивање стања средстава исказаног
у књиговодству са стањем утврђеним
пописом, утврђивање разлика по попису,
састављање извјештаја о попису, доношење
одлуке Начелника у вези са завршеним
пописом и ликвидација вишкова и мањкова
и
•други задаци у вези са пописом, који се
обављају према одредбама овог Правилника.
Члан 2.
1) Попис имовине и обавеза се врши у
складу са начелима уредног инвентарисања,
примјеном одговарајућих метода и техника,
ради усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем, по поступцима који су
ближе прописани Правилником о начину
и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза („Службени гласник
Pепублике Српске”, број 45/16).
2) Имовина и обавезе, који су предмет пописа
у смислу овог Правилника, евидентирају се
у оквиру потрошачке јединице Начелник
општине, као посебне оперативне јединице
у систему локалног трезора.
3) Остали корисници средстава општинског
буџета, чији се појединачни финансијски
извјештаји консолидују, у обавези су да
донесу властита правила којима, у складу
са прописима из става 1. и 2. овог члана,
уређују организацију и спровођење пописа,
за који су непосредно одговорни, у склопу
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успостављања
адекватног
система
финансијског управљања и контроле.
Члан 3.
1) Предмет пописа из члана 1. овог
Правилника су:
a. имовина у власништву општине,
укључујући и имовину узету у финансијски
закуп,
b. имовина која није у власништву, а
којом општина управља, коју посједује и/
или користи, на основу закона, уговора,
споразума или по другом основу,
c. обавезе општине по било којем основу,
евидентиране у складу са прописима
којима се регулише област рачуноводства,
укључујући
примјену
релевантних
рачуноводствених стандарда за јавни сектор,
2) Имовина у власништву општине
(финансијска и нефинансијска), која
је предмет пописа, обухвата: сталну
материјалну имовину, како у власништву тако
и узету под финансијски закуп, нематеријална
средства, инвестициону имовину, биолошка
средства и средства културе, дугорочне и
краткорочне финансијске пласмане, залихе,
сва потраживања, готовину и готовинске
еквиваленте, дате авансе, активна временска
разграничења и друге облике имовине у
власништву општине.
3) Имовина која се на дан пописа затекне
код других правних лица (имовина на путу,
у иностранству, имовина привремено дата
на послугу, зајам, чување, поправку и сл)
провјерава се и уноси у посебне пописне
листе ако до дана завршетка пописа нису
примљене прописно овјерене пописне листе
од субјекта код кога се та имовина налази.
4) Стање средстава на дан пописа, која су,
обично на дужи рок, по одлукама општине
уступљена на коришћење органима и
организацијама,
јавним
предузећима,
установама и другим субјектима, и налазе
се изван просторија општинске управе,
пописује се у посебне пописне листе по
корисницима. Попис код других се најављује
у примјереном року, а најмање пет дана
прије пописа. Изузетно, у случају да се из
објективних разлога попис не изврши, могу
се прихватити пописне листе корисника,
уколико су прописно овјерене од стране
њихове пописне комисије и благовремено
достављене пописној комисији општине.

5) Туђе ствари, затечене у просторијама
општинске управе на дан инвентарисања,
пописују се у посебним пописним листама,
које се достављају власнику имовине у року
од пет дана од дана пописа.
6) Под обавезама општине, подразумијевају
се све дугорочне и краткорочне како законске,
тако уговорене, изведене и све друге обавезе
које се односе на билансни период, а нису
измирене до датума пописа, обавезе настале
резервисањем као и све остале обавезе у
складу са прописима из рачуноводства.
Члан 4.
1) Попис имовине и обавеза, на основу
кога се врши усклађивање књиговодственог
са стварним стањем, спроводи се као
редован попис на крају буџетске године
прије састављања финансијских извјештаја
општине, свођењем стања на дан 31.
децембра године за коју се попис врши.
За потребе презентације имовине и
обавеза у консолидованим финансијским
извјештајима општине користе се усклађена
стања појединачних обвезника пописа који
су корисници општинског буџета.
2) Поред редовног потпуног пописа из става
1. овог члана, који је обавезан сваке буџетске
године, може се у току године, по потреби,
организовати ванредан (дјелимичан или
потпун) попис, на дан и у року који одреди
Начелник или друго лице по овлашћењу,
при чему се доноси посебно рјешење.
3) Спровођење ванредног пописа из става
2. овог члана условљено је одређеним
околностима, као што су крађа, поплава,
уништење ствари, примопредаја између
задужених лица, потреба провјере стања
у случају накнадних сазнања да редовни
попис није био адекватно обављен или по
захтјевима одговорних и/или задужених
лица у другим околностима.
4) Изузетно, у специфичним околностима
(статусне и друге промјене), у складу са
одредабама релевантних прописа, може се
организовати посебан попис.
5)
Према обухвату, попис имовине и
обавеза из става 1. до 4. овог члана може да
се организује као потпун или дјелимичан.
Потпуним пописом се обухвата комплетна
имовина и обавезе, који су предмет пописа из
члана 3. овог Правилника. Дјелимични попис
обухвата дијелове имовине или обавеза, или
се врши само у једном односно неколико
организационих дијелова општинске управе
(у организационој/потрошачкој јединици,
на одређеној локацији, код задуженог лица
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и слично).

1) Одлуку о редовном годишњем попису
имовине и обавеза, до 15. новембра текуће
године, доноси Начелник, а доставља
се свим организационим јединицама
општинске управе, које користе имовину
односно стварају обавезе. Овом одлуком
се одређују обавезе учесника и рокови у
којима се спроводи попис појединих облика
имовине и обавеза.

Члан 5.
1)
Основни циљ пописа је да се утврди
стварно стање имовине и обавеза општине
у одређеном тренутку, ради упоређивања
књиговодственог стања са стањем по
попису. To подразумијева утврђивање свих
одступања физичких величина и вриједности
између стања по књигама и стања по
попису, укључујући детаљну анализу узрока
и образложења за разлике, предлагање
поступака и процедура усаглашавања
књиговодственог са стварним стањем,
доношење одлуке и спровођење одабраних
поступака и процедура усаглашавања
књиговодственог са стварним стањем
те спровођење одабраних поступака и
процедура усаглашавања књиговодственог
са стварним стањем имовине и обавеза.
2)
Попис
има
контролну
улогу
у очувању и заштити имовине којом
општина управља, укључујући провјеру
књиговодствених евиденција имовинских
позиција и обавеза ради већег степена
објективности финансијског извјештавања.
Члан 6.
1) Организација пописа имовине и обавеза
општине обухвата поступке и процедуре које
спроводе органи/службе општинске управе
и комисија именована за попис, укључујући
стручна лица, примјеном одговарајућих
метода и техника пописа.
2)
За организацију, правилност пописа,
укључујући прецизно утврђивање рокова
одговоран је Начелник општине.
3)
За тачност и истинитост пописа
и извјештаја о попису одговорни су
предсједник и чланови комисије за попис.
Члан 7.
1)
Запослени у општинској управи су
дужни да учeствују у раду пописне комисије,
у складу са овим Правилником.
2)
Учешће у раду комисије за попис се
сматра извршавањем службене дужности
запосленог.
3)
Неосновано одбијање учешћа у раду
пописне комисије сматраће се повредом
радне дужности, у складу са актима
општине.
Члан 8.

2) Пописна комисија треба благовремено,
a најкасније до 25. новембра да сачине
планове рада. Након тога, у периоду до 30.
новембра, Начелник или лице по овлашћењу,
по потреби, одржава заједнички састанак за
све учеснике пописа.
3) Попис имовине и обавеза се врши у
периоду од 15. децембра текуће до 15.
фебруара наредне године.
4) Пописна комисија сачињава извјештај
о попису имовине и обавеза општине
и доставља га на усвајање Начелнику
најкасније до 15. фебруара наредне године.
Уз извјештај пописне комисије, Начелнику
се доставља приједлог одлуке о усвајању
извјештаја о попису, сачињен у сарадњи
са Одјељењем за финансије и развој. Један
примјерак елабората о попису, са одлуком
о начину усклађивања стања по попису,
доставља се Одјељењу за финансије и развој
најкасније мјесец дана прије истицања рока
за припрему и презентацију финансијских
извјештаја општине.
5) У случају вршења пописа у току године,
извјештај о попису се мора доставити
Начелнику на усвајање најкасније 30 дана
по извршеном попису.
6) Изузетно, у случајевима из члана 19.
став 3. овог Правилника, уз образложења и
доказе могу се сачинити допуне извјештаја
о попису, које су, усвојене од стране
Начелника, основ за потпуно усклађивање
књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза прије рока за сачињавање
консолидованих финансијских извјештаја
општине.
Члан 9.
1) Комисије за попис, у складу са овим
Правилником, именује Начелник односно
лице по његовом овлашћењу, у складу са
законом.
2) У комисије не могу бити именована
лица која рукују имовином, односно која
су материјално задужена имовином која се
пописује, лица која су овлашћена да одлучују
о набавци, утрошку, продаји, плаћању
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и другим поступцима на основу којих
долази до повећања или смањења стања
имовине и обавеза у току периода, њихови
непосредни руководиоци, као ни лица која
воде евиденцију о промјенама на имовини и
обавезама које су предмет пописа.
3) За потребе пописа, уз сагласност
Начелника, могу се ангажовати и вјештаци,
односно стручњаци из одговарајуће
области (из реда запослених и/или спољни
сарадници).
4) Сваком члану комисије обавезно се
доставља рјешење о именовању у којем се
наводе задаци и обавезе пописне комисије,
рокови за извршење пописа и рок за израду
и достављање извјештаја о попису.
Члан 10.
1) За редовни годишњи попис имовине и
обавеза општине образује се једна пописна
комисија.
2) Комисија из става 1. овог члана је
дужна да пописом обухвати и потенцијална
средства/обавезе из предметне категорије
(основна средства у закупу, примљена туђа
роба и материјал, примљене гаранције у
процесу јавних набавки, дате гаранције за
кредите, експропријацију, друге хартије
од вриједности ван промета и сл), која
се у складу са правилима буџетског
рачуноводства евидентирају ванбилансно.
Члан 11.
1) Пописна комисија састоји се од
предсједника комисије и два члана и сви
имају замјенике.
2)

Обавезе пописне комисије:

a. доноси план рада у којем се посебно
означавају рокови за извршење појединих
послова у вези пописа,
b. сачињава инструкције за попис за сваку
категорију имовине и обавеза, координира
рад и даје упутства комисијама, прати
поштовање рокова и извршење пописа, а у
случају значајних одступања у поступцима
и ризика неизвршења пописа у року
обавјештава Начелника општине,
c. обавља контролу тачности пописа и
координира усаглашавање и поступак
сравњења са књиговодством,
d. даје неопходне смјернице када је потребно
да се разријеше евентуални проблеми код
извршења појединих задатака,

e. прибавља одобрење од Начелника
општине,
у
случају
неопходности
ангажовања стручно квалификованих лица
за потребе процјене,
f. предсједник комисије саставља коначан
извјештај о попису имовине и обавеза и
доставља га рачуноводству и Начелнику и
обавља и друге послове у складу са општим
правилима која уређују спровођење пописа.
Члан 12.
1) Под припремним радњама за попис
подразумијевају се поступци који проводе
задужена лица прије пописа ради уређивања
простора,
сортирања/
класификације
предмета
пописа
и
омогућавање
њихове потпуне идентификације, као и
провјере релевантне екстерне и интерне
документације (уговори, фактуре, ситуације/
обрачуни, конфирмације салда потраживања
и обавеза, записници о примопредаји,
записници пореских органа, судска и друга
рјешења, елаборати о процјени вриједности
и сл.) и ажурирања евиденција које
омогућавају утврђивање стварног стања
имовине и обавеза.
2) Лица задужена за рачуноводствене и
финансијске послове у општинској управи
су дужна да прије почетка пописа обезбиједе:
a. ажурирање евиденција свих облика
имовине и обавеза,
b. усаглашавање отворених салда са свим
повјериоцима и дужницима,
c. усклађеност аналитичке евиденције
и главне књиге, када се ове евиденције
воде независно у одвојеним програмским
сегментима,
d. потпуне податке и документа, у вези
са имовином која није у власништву, а
којом општина управља, коју посједује и/
или користи, на основу закона, уговора,
споразума или по другом основу,
e. информације о сопственој материјалној
имовини као и оним средствима која се
налазе у употреби код других правних лица
или на путу,
f. додатне податке и детаље којима располажу,
а који су неопходни за идентификацију
појединих ставки имовине и обавеза.
3) Лица материјално задужена за општинску
имовину и њихови непосредни руководиоци
обавезни су да:
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a. физички уреде мјеста гдје се имовина
налази и изврше сортирање материјалних
добара према врсти, квалитету, физичком
стању и слично да би се омогућио приступ
свим количинама и врстама имовине,
b. издвоје нефункционалне предмете пописа
(материјал, инвентар, опрему), као и оне без
или са умањеном употребном вриједношћу
(похабани, покварени, сломљени предмети
пописа и сл.),
c. провјере идентификациона обиљежја, и
уколико иста недостају, траже од надлежних
служби поновно означавање (инвентурни
бројеви, бар-кодови или др. ознаке),
d. спроведу друге припремне радње којима се
обезбјеђује да попис имовине буде окончан
квалитетно и у планираним роковима.
4) Лица из надлежних одјељења/служби
општинске управе задужена за очување и
одржавање општинске имовине, укључујући
добра у општој употреби, имају обавезу да:
a. ажурирају своје помоћне евиденције о
идентификованој имовини и обезбиједе
доказе о власништву ради пописа,
процјене вриједности и књиговодственог
евидентирања имовине, у складу са
поступком о утврђивању и преносу права
располагања имовином на јединице локалне
самоуправе,
b. катастарски укњиже завршене инвестиције
и обезбиједе пописној комисији доказе о
власништву из јавних евиденција, ради
процјене вриједности и књиговодственог
евидентирања имовине.
Члан 13.
1) Поступак пописа започиње доношењем
одлуке о попису и издавањем рјешења о
формирању пописне комисије a завршава
се доношењем одлуке Начелника општине
о избору одговарајућих поступака и
процедура усаглашавања књиговодственог
са стварним стањем.
2)
По потреби, непосредно по уручењу
рјешења члановима пописних комисија,
Начелник или лице које он овласти
организује заједнички састанак за све
учеснике у попису, ради давања смјерница и
детаљнијих упутстава за попис.
3) Пописна комисија је дужна да након
тога сачини план рада и исти достави
надлежним одјељењима/службама код којих
се врши попис ради праћења и евентуалног
повременог присуства попису.

4) Прије почетка пописа пописној
комисији се могу дати на увид: подаци
о номенклатурним бројевима, називима,
врстама и јединицама мјере за имовину
која је предмет пописа, подаци о купцима,
добављачима и пословним банкама и
отвореним рачунима, одобреним кредитима
и издатим хартијама од вриједности, као и
слични општи подаци који олакшавају рад
комисијама.
5) Комисији за попис није дозвољен приступ
књиговодственим подацима о количинама
и вриједностима имовине и обавеза које
се пописују прије окончања пописа и
сачињавања пописних листа/њихове овјере.
6) Унос података о количинама, цијенама и
вриједностима из помоћних евиденција, те
другим поступцима и радњама које се односе
на попис, може започети тек након што
Начелник, или друго лице по овлашћењу,
овјери све запримљене примјерке пописних
листи (што укључује навођење тачног
датума њиховог пријема и овјере, те
потпис овлашћеног лица на пописним
листама) и један примјерак се, уз обавезну
примопредају, врати пописној комисији
на даље поступање. У случају накнадних
исправки грешака у пописним листама
сачињава се забиљешка са образложењем, а
све корекције овјерава овлашћено лице.
7) Пописне листе се сачињавају у два
истовјетна примјерка (један за архиву и један
за рачуноводство) које потписују предсједник
и чланови комисије и материјално задужена
лица/руковаоци имовине, који могу ставити
примједбе/напомене и дати сугестије.
Својим потписом материјално задужено
лице потврђује да су комисији показана сва
мјеста гдје се имовина налази и да су ова
средства уписана у пописне листе.
8)
Пописне листе садрже податке о
утврђеним стварним количинама (ако је
примјењиво) и стварним вриједностима по
врстама имовине и обавеза које су предмет
пописа. Изузетно се подаци за имовину и
обавезе чије стварно стање на дан пописа
није могуће утврдити уносе у посебне
пописне листе.
9)
Одговорно лице за састављање
финансијских извјештаја је дужно да у
напоменама уз финансијске извјештаје
презентује сва неусаглашена салда имовине
и обавеза на дан пописа, укључујући разлоге
због којих усаглашавање књиговодственог
са стварним стањем није извршено.
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Члан 14.
Попис имовине и обавеза општине
врши се методом пописа на одређени
дан. Метода пописа на одређени дан која
подразумијева да се попис започне и заврши
на дан када се утврђује
стварно стање имовине и обавеза, као и
попис започет најраније десет и завршен
најкасније десет радних дана након тога дана.
Овом методом на одређени дан утврђују се
стања залиха, сталне материјалне имовине,
инвестиционих некретнина, ситног алата
и инвентара, готовине, готовинских
еквивалената и других облика имовине које
се пописују техникама мјерења, вагања,
бројања и сличним поступцима погодним
за изражавање стварног физичког стања
у основним мјерним јединицама (комад,
килограм, литар, метар и др);
Члан 15.
Приликом пописа, у зависности
од карактеристика имовине и обавеза,
примјењују се технике:
а) мјерење, вагање, бројање и слични
поступци погодни за изражавање стварног
физичког стања у основним мјерним
јединицама (комад, килограм, литар, метар
и др),
б) пренос података о стању имовине и
обавеза са документације којом се из
екстерних извора потврђује њихово стварно
стање (изводи банака, конфирмације
комитената, изводи из јавних регистара и
сл),
в) процјена физичког стања поједине
имовине која се не може објективно
пописати техникама описаним под тачком
а) овог члана,
г) процјена вриједности имовине и
обавеза које се за потребе презентације у
финансијским извјештајима општине не
вреднују методом историјског трошка,
д) процјена суме издатака неопходних за
измиривање обавеза које су евидентне
и стварне на дан пописа (резервисања и
слично).
Члан 16.
1) Поступци усклађивања књиговодственог
са стварним стањем пописане имовине, у
зависности од узрока неслагања, обухватају:
a. исправке грешака у случајевима ако су
пописом идентификовани погрешно

прокњижени
пословни
догађаји,
пословни
догађаји
прокњижени
на
основу невјеродостојне књиговодствене
документације или пословни догађаји за
које је утврђено да се нису десили до датума
пописа,
b. евидентирање идентификованих, а
непрокњижених догађаја насталих до
датума пописа,
c. евидентирање идентификованих, а
непрокњижених пословних догађаја који
се односе на догађаје након датума пописа,
уколико се ради о корективним пословним
догађајима,
у
смислу
релевантних
рачуноводствених стандарда,
d.
евидентирање
утврђеног,
а
неевидентираног кала, растура, квара и
лома, у складу са дозвољеним количинама,
e. отпис застарјелих и других неизмирених
обавеза за које је утврђено да неће довести
до одлива готовине или других економских
користи с циљем њиховог измирења,
f. отпис и исправку вриједности сумњивих
и спорних потраживања, евидентирање
обрачунатих
курсних
разлика,
нереализованих
добитака/губитака
на
финансиј ској имовини и финансијским
обавезама,
g. друге поступке, у складу са релевантним
прописима.
2) Уколико након проведених одговарајућих
поступака из претходног става није могуће
отклонити суштинске узроке неслагања
односно није обезбијеђена усклађеност
књиговодственог са стварним стањем,
разлике се евидентирају као мањкови
односно вишкови.
3) На основу извјештаја и приједлога
комисије Начелник доноси одлуку о томе
да ли ће мањкови теретити одговорна лица
или ће се евидентирати на одговарајућој
позицији расхода. Поред тога, одлука чији
приједлог сачињава Одјељење за финансије
и развој у сарадњи са пописном комисијом,
најмање треба да садржи све ставове за
књижење којима се обезбјеђује усклађеност
књиговодственог са стварним стањем, као
и рокове за провођење књижења и физичко
уништење расходованих ствари.
Члан 17.
Пописна
комисија
сачињава
извјештај о утврђеном стању по попису
имовине и обавеза са приједлозима
рјешавања вишкова, мањкова, отписа, као и
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свих осталих потребних радњи да би
се попис квалитетно обавио, укључујући
потребна образложења и изјаве.

пописа, пописне листе са утврђеним
мањковима и вишковима, изјаве, објашњења
и слично.

Члан 18.

3) Овако припремљен извјештај о попису
и приједлог одлуке о усвајању извјештаја
о попису доставља се Начелнику на
разматрање и усвајање у роковима из члана
8. овог Правилника.

1)
Извјештај о извршеном
минимално треба да садржи:

попису

a. податке из одлуке о попису и рјешења о
именовању комисија,

Члан 19.

b.
податке о датуму почетка и завршетка
пописа, као и времену утрошеном по
појединим фазама пописа,
c. податке о стручној и професионалној
квалификацији, као и радном ангажману
лица ангажованих на попису,

1) Начелник разматра извјештај о извршеном
попису обавезно у присуству предсједника
комисије, начелника Одјељења за финансије
и раззвој и лица одговорних за вођење
евиденција и састављање финансијских
извјештаја.

d. предмет пописа и упоредни преглед/
рекапитулацију стварног и књиговодственог
стања пописане имовине и обавеза,

2) У поступку одлучивања Начелник:

e. преглед количинских и вриједносних
разлика између стварног и књиговодственог
стања, као и објашњења и образложења за
неслагања,
f. преглед књиговодствених вриједности
имовине и обавеза, чија стварна стања
нису утврђена, укључујући одговарајућа
образложења,
g. примједбе и објашњења о утврђеним
разликама лица која рукују имовином,
односно лица која су задужена материјалним
и новчаним вриједностима,
h. примједбе и приједлоге пописне комисије
за ликвидацију утврђених разлика (начин
надокнађивања мањкова, приходовање
вишкова, отписивање неупотребљивих
средстава, исправке сумњивих и спорних
потраживања,
отпис
застарјелих
потраживања, оприходовање застарјелих
обавеза и др),
i. друге наводе и констатације до којих
се дошло током пописа, а који су корисни
за унапређење поступака и процедура за
наредни попис, очување имовине и слично.
2)
Уз извјештај о извршеном попису
прилажу се: уредно потписане пописне
листе по категоријама имовине и обавеза,
рекапитулације
пописних
листа
по
синтетичким контима како се та средства
и обавезе воде у главној књизи локалног
трезора, посебне пописне листе имовине
за расходовање, спецификације, односно
прегледи потраживања и обавеза у
штампаном или електронском облику (на
ЦД, УСБ и сл), забиљешке у току натуралног

a. разматра примједбе свих учесника у
попису и одлучује о приједлозима комисије
за попис,
b. одлучује о спровођењу процедура и
начинима утврђивања узрока одступања
књиговодственог и стварног стања имовине
и обавеза,
c.
одлучује о начину отклањања
утврђених разлика између стања имовине
и обавеза утрђених пописом и њиховог
књиговодственог стања, укључујући и
начин надокнађивања мањкова, расходовање
неупотребљаваних средстава, отпис и
исправку вриједности сумњивих и спорних
потра живања, отпис застарјелих обавеза и
друго.
3)
Уколико извјештај о попису није
прихватљив Начелник тражи допуну
извјештаја, која је услов за доношење
одлуке.
4) Допуна извјештаја о попису се сачињава
и у случају када се пословни догађаји који
се односе на период који претходи датуму
са којим се врши попис евидентирају
послије извршеног усклађивања стања
(накнадно примљене и књижене фактуре и
др. вјеродостојна документација).
5) Извјештај о извршеном попису, заједно
са пописним листама и одлуком Начелника
о усвајању извјештаја о попису, доставља се
Одјељењу за финансије и развој у роковима
из члана 8. овог Правилника, ради књижења
и потпуног усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем, што је подлога
за састављање годишњих финансијских
извјештаја општине.
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Члан 20.
Ступањем на снагу овог Правилника
престаје да важи Правилник о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем
имовине и обавеза општине Рибник број 01404-50/12.
Члан 21.
Овај Правилник ступа на снагу
осам дана од објављивања у “Службеном
гласнику општине Рибник”.
Број:01-02-16/17
Датум:30.11.2017. год.

Начелник општине
Раденко Бањац

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број 97/16), члана 66. Статута
општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник”, број 05/17) а у вези
са Правилником о примјени годишњих
амортизационих
стопа
за
буџетске
кориснике (“Службени гласник Републике
Српске”, број 110/16), Начелник општине
Рибник дана 30.11.2017.године доноси:
ПРАВИЛНИК
о примјени годишњих амортизационих
стопа
Члан 1.
Овим
Правилником
прописују
се висине годишњих амортизационих
стопа, које се примјењују у циљу израде
финансијских извјештаја општине Рибник.
Члан 2.
1) Амортизација је новчано трошење
средства односно систематски (плански)
распоред вриједности неког средства које се
амортизује током свог вијека трајања.
2) Обрачун амортизације у смислу овог
правилника врши се линеарном методом,
примјеном годишњих амортизационих
стопа на набавну вриједност или цијену
коштања средства које подлијеже обрачуну
амортизације.

коштања средства из става 2. овог члана не
може утврдити, онда се примјењује његова
фер вриједност на датум признавања.
Члан 3.
Средства која подлијежу обрачуну
амортизације
примјеном
прописаних
годишњих амортизационих стопа из
Прилога овог правилника јесу:
1)
2)
3)
4)
5)

Зграде и објекти,
Постројења и опрема,
Биолошка имовина,
Нематеријална имовина,
Остала средства која се амортизују.
Члан 4.

Одступања од примјене прописаних
сљедећим случајевима:
1) код улагања у некретнине, постројења
и опрему која није власништво општине
Рибник (туђа имовина),
2) ако се приликом активирања или
преиспитивања вијека коришћења имовине
утврди да је процјена вијека коришћења
значајно различита од примјењених
амортизационих стопа,
3) ако се вијек коришћења може значајно
продужити накнадним издацима за средство
којима се значајно побољшавају првобитне
карактеристике средства,
4) ако се вијек коришћења може значајно
смањити услед технолошких промјена,
промјена на тржишту за одређена средства,
5) ако се вијек коришћења мора смањити
због прибављања средства које већ
употребљавано или је извршена процјена
раније изграђених објеката са краћим
преосталим вијеком коришћења у односу на
новоизграђене објекте.
Члан 5.
Преглед одступања од прописаних
годишњих амортизационих стопа из члана 2.
став 3. овог Правилника у општини Рибник
чини сљедеће:

3) Висина годишњих амортизационих стопа
наведена је у Прилогу овог правилника, који
чини његов саставни дио.

• Објекти за искоришћавање и употребу
воде-каптажне грађевине имају годишњу
стопу амортизације 2% (поменути објекти
реално имају дужи вијек трајања од осталих
водоводних објеката-цјевовода, разводних
мрежа и сл),

4) Уколико се набавна вриједност или

•

Остала нематеријана произведена
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имовина: просторни планови имају већи
вијек трајања и имају годишњу стопу
амортизације 5%; Шумско привредне
основе и регулациони планови имају
већи рок трајања и имају годишњу стопу
амортизације 10%,
• стари канцеларијски намјештај са знатно
краћим преосталим вијеком коришћења,
намјештај мање вриједности има годишњу
стопу амортизације 20%,
•
Рачунарски
програми
веће
вриједности и дужег вијека трајања имају
годишњу стопу амортизације 10%.

ПРИЛОГ
					
Ред.
број

I

1.

2а.

2б.

2ц.

2д.

Члан 6.
Амортизацији не подлијежу:
1)
Земљиште,
2)
Некретнине, постројења и опрема
намијењена продаји,
3)
Некретнине, постројења и опрема у
припреми, и то све до момента када буду
спремни за употребу и
4)
Стална средства трајне вриједности
( споменици -културни и историјски,
скулптуре, слике и друга средства која
временом не губе вриједност).
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном
гласнику општине Рибник, а примјењиваће
се за обрачун амортизације за 2017. годину.
Број:01-02-14/17
Датум:30.11.2017. год.

2е.

2ф.

3.

4.

II

5.

6.

7.

Начелник општине
Раденко Бањац
8.

9.

10.

Назив средства или групе средстава

Број конта

ЗГРАДЕ И ОБЈЕКТИ
Стамбени објекти и јединице
011111,011112,
-од бетона, бетона и метала, камена и опеке
- од метала
- од дрвета и осталог материјала
Пословни објекти и простори
011121
- од бетона, бетона и метала, камена и опеке
- од метала
- од дрвета и осталог материјала
Објекти здравствених и социјалних институција
011122
- од бетона, бетона и метала, камена и опеке
- од метала
- од дрвета и осталог материјала
011123
Објекти образовних и научних институција
- од бетона, бетона и метала, камена и опеке
- од метала
- од дрвета и осталог материјала
Спортско рекреативни објекти (дворане и сл)
011125
- од бетона, бетона и метала, камена и опеке
- од метала
- од дрвета и осталог материјала
Производно услужни објекти и простори
011126
- од бетона, бетона и метала, камена и опеке
- од метала
- од дрвета и осталог материјала
Остали пословни објекти и простори
011127
- од бетона, бетона и метала, камена и опеке
- од метала
- од дрвета и осталог материјала
Саобраћајни објекти
- путеви (локални и градске улице и тргови)
011131
- тунели и мостови (бетон, камен, метал)
011133
- вањска освјетљења, тротоари, ограде
011134
- остали саобраћајни објекти
011137
Остали објекти
- плиноводи, водоводи, канализација
011191
- комуникациони и електрични водови
011192
- спортскорекреативни терени, паркови, тргови
011196
- остали објекти
011197
ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА
Превозна средства
- моторна возила
- пољопривредна возила
- теренска возила
- остала превозна средства
Канцеларијска опрема, алат и инвентар
- канцеларијски намјештај
- канцеларијске машине
- канцеларијски инвентар
- канцеларијски алат
- остала канцеларијска опрема
Комуникациона и рачунарска опрема
- радио опрема
- тв опрема
- телефонска опрема
- рачунарска мрежна опрема
- рачунарска опрема
- остала комуникациона опрема
Гријна, расхладна и заштитна опрема
- опрема за гријање, вентилацију и хлађење
- опрема за противпожарну заштиту
- аларми и сигурносни системи
- громобранска инсталација
- остала гријна и расхладна опрема
Медицинска и лабораторијска опрема
- медицинска опрема
- лабораторијска опрема
- стоматолошка опрема
- опрема за здравствену и социјану заштиту
- остала медицинска и лабораторијска опрема
Опрема за образовање, науку и културу
- опрема за намјештај установа
- школске и библиотечке књиге
- сценска и позоришна опрема
- музичка опрема
- спортска опрема
- остала опрема

Годишња
амортизациона
стопа

1,30%
2,50%
4,00%
1,50%
3,00%
5,00%
1,50%
3,00%
5,00%
1,50%
3,00%
5,00%
1,50%
3,00%
5,00%
1,50%
3,00%
5,00%
1,50%
3,00%
5,00%
4,00%
2,50%
5,00%
3,00%
5,00%
4,00%
4,00%
5,00%

011211
011212
011213
011217

14,30%
15,00%
25,00%
11,00%

011221
011223
011224
011225
011227

10,00%
14,30%
12,50%
12,50%
11,00%

011231
011232
011233
011234
011235
011237

20,00%
20,00%
10,00%
12,50%
25,00%
11,00%

011241
011242
011243
011244
011247

12,50%
12,50%
20,00%
10,00%
12,50%

011251
011252
011253
011254
011257

20,00%
20,00%
20,00%
12,50%
12,50%

011261
011262
011264
011265
011266
011267

10,00%
20,00%
12,50%
14,30%
14,30%
11,00%
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V
14.

VI

15.
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Специјална опрема
- полицијска опрема
- опрема за цивилну заштиту
- ватрогасна опрема
- комунална опрема
- остала специјална опрема
Производно-услужна опрема, алат и инвентар
- машине и уређаји
- алат
- инсталације
- производно услужни намјештај
- производно услужни инвентар
- остала производно услужна опрема
Остала постројења и опрема
- лифтови, покретне степенице и сл.уређаји
- трафои и агрегати
- мјерни и контролни уређаји и инструменти
- прецизна и оптичка опрема
- опрема и постр. за заштиту животне средине
- остали намјештај и инвентар
- остала опрема и постројења
НЕМАТЕРИЈАЛНА ПРОИЗВЕДЕНА ИМОВИНА
Нематеријална произведена имовина
- рачунарски програми
- остала нематеријална произведена имовина
НЕПРОИЗВЕДЕНА СТАЛНА ИМОВИНА
Нематеријална непроизведена имовина
- лиценце
- остала нематер. непроизведена имовина

011271
011273
011274
011275
011277

12,50%
8,00%
14,30%
12,50%
12,50%

011281
011282
011283
011284
011285
011287

20,00%
15,00%
10,00%
10,00%
15,00%
15,00%

011291
011292
011293
011294
011295
011296
011297

12,50%
5,00%
12,50%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

011512
011518

25,00%
20,00%

013413
013418

20,00%
20,00%

На основу члана 59. став 1. тачка 21. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”, број 97/16), а у складу
са чланом 99. став 2. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе (“Службени гласник
Републике Српске”, број 97/16), Начелник
општине Рибник доноси:
ПРАВИЛНИК
о поступку пријема приправника
у Општинску управу општине Рибник
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређује се
поступак спровођења јавне конкуренције,
садржај и облик обрасца пријаве на јавни
конкурс, избор кандидата као и друга питања
у вези са запошљавањем приправника.
Члан 2.
У
смислу
овог
Правилника,
приправник је лицe кoje први пут заснива
радни однос у том степену стручне спреме
или звања, кao и лицe кoje je прoвeлo нa
рaду вријeмe крaћe oд врeмeнa утврђeнoг зa
припрaвнички стaж у том стeпену стручне
спрeмe или звања.

II СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Члан 3.
1) Јавна конкуренција подразумијева
расписивање и објављивање јавног
конкурса.
2) Јавни конкурс расписује Начелник
општине.
Члан 4.
Кандидати који се пријављују на
јавни конкурс, морају испуњавати опште и
посебне услове за запошљавање и то:
а) општи услови:
1) да је држављанин Републике Српске,
односно Босне и Херцеговине,
2) да је старији од 18 година,
3) да има општу здравствену способност,
4) да није осуђиван за кривично дјело на
безусловну казну затвора од најмање шест
мјесеци или за кривично дјело које га чини
неподобним за обављање послова у градској,
односно општинској управи,
5) да није отпуштен из органа управе као
резултат дисциплинске мјере на било којем
нивоу власти у Босни и Херцеговини три
године прије објављивања конкурса и
6) да није у сукобу интереса, односно да
не обавља дужност која је неспојива са
дужношћу службеника у градској, односно
општинској управи.
б) посебни услови:
1) одговарајућа стручна спрема и звање.
Члан 5.
1) Јавни конкурс садржи:
а) опште и посебне услове за пријем
приправника,
б) списак потребних докумената, рок и
мјесто њиховог подношења и в) друге
информације релевантне за јавни конкурс.
2) Јавни конкурс објављује се у најмање
једном дневном листу доступном јавности
на територији Републике Српске са роком од
15 дана за пријављивање кандидата.
3) Јaвни кoнкурс сaдржи контакт тeлeфoн и
лично име запосленог у општинској управи
зaдужeног зa дaвaњe дoдaтних oбaвјeштeњa
o jaвнoм кoнкурсу, aдрeсу нa кojу сe приjaвe
пoднoсe, кao и пoдaткe o дoкaзимa кojи сe
пoднoсe уз приjaву.
4) Сви докази наведени у јавном конкурсу
достављају се на једном од језика који су у
службеној употреби у Републици Српској.
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5) Пријаве се могу доставити лично или
путем поште, на адресу назначену у јавном
конкурсу.
6) Неблаговремене, неразумљиве или
непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање.
III САДРЖАЈ И ОБЛИК ОБРАСЦА
ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС
Члан 6.
1) Пријава за учешће на јавном конкурсу
подноси се на прописаном обрасцу Пријаве
на јавни конкурс за пријем приправника,
који се налази у прилогу овог правилника и
чини његов саставни дио (образац бр. 1).
2) Образац пријаве из става 1. овог члана
је формата А4, а у исти се уносе подаци о
позицији и објављеном јавном конкурсу,
лични подаци подносиоца пријаве, подаци о
његовом образовању, као и посебне изјаве.
3) Тачност података наведених у обрасцу
пријаве на јавни конкурс потврђује
подносилац пријаве потписом.
Члан 7.
1) Уз пријаву на јавни конкурс кандидати
прилажу доказе о испуњавању општих и
посебних услова, и то:
а) увјерење о држављанству,
б) диплому о завршеној школској спреми.
2) Уз документацију из става 1. овог члана,
кандидат доставља попуњен пријавни
образац.
3) Изабрани кандидат након спроведеног
јавног конкурса, а прије заснивања радног
односа дужан је да достави увјерење о
општој здравственој способности као и
доказе о испуњавању општих и посебних
услова у оригиналу или овјереној копији
у року од седам дана од дана пријема
обавјештења конкурсне комисије.
IV ПОСТУПАК ИЗБОРА
Члан 8.
1) Јавни конкурс за пријем приправника
спрoвoди кoнкурснa кoмисиja коју имeнуje
Начелник општине (у даљем тексту:
Комисија).
2) Кoмисиjу из става 1. овог члана чине три
члaнa, и то: један службeник за упрaвљaње
људским рeсурсимa и два службеника или
намјештеника који имају одговарајућу
стручну спрему и радно искуство.
3) Рјешењем о именовању комисије из става
1. овог члана одређује се предсједавајући
Комисије.
4) Састав Комисије уколико постоји
могућност одражава заступљеност оба пола.

Члан 9.
1) Комисија доноси пословник о раду
већином гласова чланова Комисије.
2) Комисија о свом раду води записник.
Члан 10.
У случају постојања сукоба интереса
(сродник по крви у правој линији, у побочној
линији до четвртог степена закључно, брачни
друг или сродник по тазбини до другог
степена закључно, па и онда кад је брак
престао, пријатељски односи, пристрасност
на националној, вјерској или другој основи),
а који може довести у питање објективност
или непристрасност у раду, члан Комисије
не може учествовати у раду Комисије.
Члан 11.
1) Захтјев за утврђивање постојања сукоба
интереса, пријављени кандидат може да
подносе непосредно Начелнику, након
саопштавања састава Комисије, а најкасније
до почетка одржавања улазног интервјуа са
пријављеним кандидатима.
2) У случају подношења захтјева за
утврђивање постојања сукоба интереса
из разлога наведених у члану 11. овог
Правилника, Комисија прекида рад, након
чега се позива члан Комисије да се о томе
одмах писмено изјасни.
3) О постојању сукоба интереса одлучује
Начелник.
4) Уколико утврди постојање сукоба
интереса Начелник ће разријешити тог
члана комисије и именовати новог члана
Комисије, након чега Комисија наставља са
радом.
Члан 12.
1) Задатак Комисије је да спроведе поступак
избора приправника путем јавног конкурса,
што подразумијева провјеру испуњености
услова из јавног конкурса и улазни интервју
са кандидатима.
2) Кандидати који испуњавају опште и
посебне услове из јавног конкурса позивају
се на улазни интервју, а о времену и мјесту
одржавања интервјуа обавјештавају се
писменим путем.
.

Члан 13

Улазни интервју подразумијева
појединачни разговор са кандидатима
на основу којег се утврђују способности
кандидата
и
познавање
начина
функционисања и организације јединице
локалне самоуправе.
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Члан 14.
1) Улазни интервју са сваким кандидатом
траје надуже један сат.
2) Комисија води записник о току разговора
са сваким кандидатом и у исти уписује
питања и бодове додијељене од сваког члана
Комисије.
Члан 15.
1) Након завршеног улазног интервјуа,
сваки члан Комисије врши бодовање, тако
што кандидатима додјељује од један до пет
бодова.
2)
Коначан
резултат
конкуренције
представља укупан збир бодова додјељених
од сваког члана Комисије.
3) Да би кандидат био успјешан у поступку
конкуренције треба да оствари више од 50%
од највећег могућег броја бодова.
Члан 16.
Након
утврђивања
коначних
резултата јавне конкуренције, Комисија
сачињава листу успјешних кандидата и исту
са комплетном документацијом доставља
Начелнику, као и списак кандидата који нису
остварили више од 50% од највећег могућег
броја додјељених бодова.
Члан 17.
Јавни конкурс није успио ако: а)
нема пријављених кандидата, б) нико од
кандидата не испуњава услове прописане
јавним конкурсом или в) нико од кандидата
не добије минималан број бодова утврђен
овим правилником.
Члан 18.
Поступак избора кандидата мора се
спровести у року од 30 дана, рачунајући од
дана истека конкурсног рока.
Члан 19.
Након проведеног поступка избора
кандидата за попуну упражњеног радног
мјеста приправника, Начелник доноси
одлуку о избору приправника у складу са
резултатом који су кандидати остварили у
изборном процесу.
Члан 20.
1)
Након доношења одлуке о избору
приправника, Начелник обавјештава све
учеснике јавне конкуренције о извршеном
избору, укључујући и кандидате чија је

пријава одбачена као неблаговремена,
неразумљива или непотпуна.
2)
Кандидат чија пријава није разматрана
зато што је неблаговремена, неразумљива
или непотпуна, односно кандидат који
сматра да изабрани кандидат не испуњава
услове за запослење на позицију за коју је
расписан јавни конкурс или који сматра да
поступак избора кандидата није извршен у
складу са прописима, има право да у року од
осам дана од дана пријема одлуке из става 1.
овог члана изјави жалбу Одбору за жалбе.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
.

Члан 21.

Након коначности одлуке о избору
приправника, Начелник закључује уговор
о приправничком стажу са изабраним
кандидатом.
Члан 22.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у “Службеном
гласнику општине Рибник”.
Ступањем на снагу овог Правилника
ставља се ван снаге Правилник о
запошљавању приправника (“Службени
гласник општине Рибник”, број 07/2013 и
03/2016).
Број:01-02-15/17
Датум:27.11.2017. год.

Начелник општине
Раденко Бањац
Образац број 1.

ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ
ПРИПРАВНИКА
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II

I- ПОДАЦИ О ПОЗИЦИЈИ И ОБЈАВЉЕНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Назив позиције на које кандидат конкурише:
Датум објављивања јавног конкурса:
II-ЛИЧНИ ПОДАЦИ
Број личне карте:
Брачни статус:
неожењен/неудата
ожењен/удата
разведен/разведена
удовац/удовица

Презиме:
Пол:
Мушки
Женски
Адреса:

Начин објављивања јавног конкурса:

Име:

Очево име:

Дјевојачко презиме (за
жене):
Мјесто рођења: Националност: Држављанство:

Број телефона: e-mail:

III-ПОДАЦИ О ОБРАЗОВАЊУ
Тачан назив завршене основне школе:

Мјесто:

Година завршетка:

Тачан назив завршене средње школе:

Мјесто:

Година завршетка:

Тачан назив завршене више школе:

Мјесто:

Година завршетка:

Тачан назив завршене високе школе:

Мјесто:

Година завршетка:

IV-ПОСЕБНЕ ИЗЈАВЕ
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем:
1. да нисам под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше
Југославије у Хагу и да нисам одбио наредбу да се повинујем пред Трибуналом - члан IX став 1.
Устава БиХ,
2. да нисам осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или
за кривично дјело које ме чини неподобним за обављање послова у градској, односно
општинској управи и да се против мене не води кривични поступак пред домаћим или страним
судом,
3. да нисам отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу
власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,
4. да се на мене не односе одредбе Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе које регулишу неспојивост и сукоб интереса и
5. да испуњавам и друге услове утврђене јавним конкурсом.
Датум:

Потпис:

Напомена: Уз пријаву сте дужни приложити фотокопије доказа о испуњавању општих и посебних
услова, и то:
- увјерење о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
- диплома о завршеној школској спреми која је тражена текстом јавног конкурса.

Утврђује
се
стварно
стање
попуњености радних мјеста и број
непопуњених радних мјеста на дан
27.11.2017. године, те планира потребан
број службеника и намјештеника за пријем у
радни однос на неодређено вријеме у 2017.
години како слиједи:
Организациона
јединица

Стварно стање
попуњености радних
мјеста на
неодређено вријеме

Планиран број службеника и
намјештеника на
неодређено вријеме

Непопуњена
радна мјеста

Кабинет Начелника
општине

2

2

0

Одјељење за општу
управу

21

3

1

Одјељење за привреду

9

2

0

Одјељење за финансије
и развој

7

3

1

Одјељење за
друштвене дјелатности

5

2

0

44

12

2

Укупно

III

На основу члана 64. став 1. Закона о
службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе
(“Службени гласник Републике Српске”,
број 97/16), члана 66. Статута општине
Рибник (“Службени гласник општине
Рибник”, број 05/17), члана 59. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”, број 97/16), Начелник
општине Рибник доноси:
ПЛАН
запошљавања у Општинској управи
Општине Рибник за 2017. годину
I
Овим Планом запошљавања у
Општинској управи општине Рибник за
2017.годину (у даљем тексту: План) утврђује
се стварно стање попуњености радних
мјеста, број непопуњених радних мјеста у
складу са Правилником о организацији и
систематизацији радних мјеста у Општинској
управи Општине Рибник (Службени
гласник општине Рибник, број 06/17), те
потребан број службеника, намјештеника
на неодређено вријеме и приправника са
потребном стручном спремом.
План се доноси на основу потребе за
недостајућим кадровима у организационим
јединицама и расположивим финансијским
средствима у складу са Одлуком о усвајању
буџета Општине Рибник за фискалну 2017.
годину (“Службени гласник општине
Рибник”, број 01/17).

У погледу броја приправника
планиран је пријем 2 (два) приправника
са високом стручном спремом (један
дипломирани
економиста
и
један
дипломирани правник).
IV
У измјењеним околностима и
потребама за пријем у радни однос нових
службеника, намјештеника и приправника,
а на основу Правилника о организацији
и систематизацији радних мјеста у
Општинској управи Општине Рибник и
Одлуке о усвајању буџета Општине Рибник
за фискалну 2017. годину, донијет ће се
измјене и допуне Плана.
V
Овај План ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у “Службеном
гласнику општине Рибник”.
Број:01-110-11/17
Датум:27.11.2017. год.

Начелник општине
Раденко Бањац
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На основу члана 59. и 82. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр.97/16) и члана 66. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр.05/17), Начелник општине
доноси:
ОДЛ У К У
о стављању ван снаге Правилника о
критеријумима
и поступку за додјелу средстава гранта
основним и средњој школи
				
Члан 1.
Правилник о критеријумима и
поступку за додјелу средстава гранта
основним и средњој школи бр.01-026/17 (Службени гласник општине Рибник
бр.5/17), ставља се ван снаге.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
гласнику општине Рибник“.
Број:01-02-13/17
Датум:13.11.2017. год.

Начелник општине
Раденко Бањац

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 66.Статута
општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“, број 5/17), Програма СО
за подстицај локалног економског развоја
(“Службени гласник општине Рибник” број
8/17), Одлуке о извршењу буџета општине
Рибник за 2017.годину („Службени гласник
општине Рибник“, број 1/17), а у вези са
захтјевом К.П.“Рибник“ Рибник број: 01370-21-1/17 од 10.11.2017. године, Начелник
општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам
утрошак
новчаних
средстава у укупном износу 5.473,94 КМ
са позиције субвенција за К.П.Рибник по
захтјеву за исплату субвенције број 01-37021-1/17 од 10.11.2017.године, по рачуну
број: 206/17.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
дозначити К.П.“Рибник“ а.д. из Рибника

на жиро-рачун број: 562-099-8109217954
код НЛБ банке а.д по Рачуну из члана 1. ове
Одлуке.
Одобрена средства књижити на
позицију 414149 – субвенција за К.П.Рибник,
потрошачка јединица 00500120- Начелник
општине.
Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужује се
Одјељење за финансије и развој.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у „Службеном
гласнику општине Рибник“.
Број:01-370-21-2/17
Начелник општине
Датум:14.11.2017. год.
Раденко Бањац

На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 66. Статута
општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“, број 05/17), Одлуке
о извршењу буџета општине Рибник за
2017. годину („Службени гласник општине
Рибник“, број 1/17),Начелник општине
доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам
утрошак
новчаних
средстава у укупном износу 450,01 КМ са
позиције елементарне непогоде из средстава
водних накнада по Рачуну број 02-0-243/17
од 24.10.2017.године на име трошкова
набавке бетонских цијеви за изградњу
пропуста и санирање пута у засеоку Берићи
у мјесту Доњи Врбљани, а по захтјеву групе
грађана број:01-345-90/17.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке
дозначити добављачу „С.М.-Селимовић“
д.о.о Кључ из Велечево на жиро-рачун број:
555-005-0002322147 код Нове банке по
рачуну из члана 1. ове Одлуке.
Одобрена средства књижити на
позицију 412999 – Остали непоменути
расходи заштита од елементарних непогодаводне накнаде, потрошачка јединица
00500120- Начелник општине.

Децембар, 2017.
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Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужује се
Одјељење за финансије.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
доношења, и биће објављена у „Службеном
гласнику општине Рибник.“
Број:01-345-92-3/17
Датум:14.11.2017. год.

Начелник општине
Раденко Бањац
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