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СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК
СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК
РИБНИК
ОПШТИНА ОПШТИНА
РИБНИК

Година IX

Година IV
Број: 16/2005
Датум: децембар, 2005
Број: 1/2009
Датум: April, 2009.
2. Скупштина општине Рибник задужује
Начелника општине Рибник да формира радну
групу која има задатак да обиђе све школе и са
овлаштеним представницима школа сагледају све
аспекте материјално-финансијског пословања и
извјештавања о стању школских објеката, услова у
којима се одржава настава, анализирају превозе
ученика, сачине извјештај и исти доставе
Скупштини општине Рибник.
3. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у Службеном гласнику
општине Рибник.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број:
101/04; 42/05. и 118/05.),члана 37. Статута општине
Рибник („Сл.гласник општине Рибник“, бр. 14/05.) и
члана 44. и 45. Пословника СО-е Рибник
(„Сл.гласник општине Рибник“, бр. 16/05.), а након
разматрања извјештаја Мандатно-имунитетске
комисије, Скупштина општине Рибник, на четвртој
редовној сједници, одржаној 04.02.2009.. године,
донијела је сљедећу:
ОДЛУКУ
о верификацији мандата одборнику у
Скупштини општине
Рибник

ДОСТАВЉЕНО:
- Начелнику општине,
- Основним школама,
- Скупштини општине,
- а/а

I
Верификује се мандат одборнику у СО-е
Рибник г-дину Тодоровић Момчилу који му је
додјељен као кандидату на листи Савеза
независних социјалдемократа – Милорад Додик.

На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник («Службени гласник општине Рибник»
бр.14/05), и члана 110. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, број 16/05.), Скупштина општине Рибник је
разматрала Извјештај о раду ООЦК Рибник за 2008.
годину, на четвртој редовној сједници СО-е,
одржаној дана 04.02. 2009. године, донијела
следећи:

II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у Службеном
гласнику општине Рибник.
ДОСТАВИТИ:
- Начелнику,
- СО-е,
- а/а

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

Број: 02-61-18/08/09.
_____________________
Датум: 06.02.2009. год.
Небојша Караћ
_____________________________________________________

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Рибник враћа
извјештај о раду Општинске организације Црвеног
крста Рибник за 2008. годину, на дораду из разлога
што недостаје финансијски извјештај ООЦК-а
Рибник за 2008. годину .

Број: 02-022-3 /09.
_____________________
Небојша Караћ
Датум, 05.02.2009.год.
_____________________________________________________

На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник («Службени гласник општине Рибник»
бр.14/05), и чл. 110. Пословника („Службени гласник
општина Рибник“, број: 16/05.), Скупштина општине
Рибник је разматрала допуњене Извјештаје о раду
основних школа на подручју Општине Рибник за
школску 2007/08.годину на четвртој редовној
сједници СО-е, одржаној дана 04.02. 2009.год. и
донијела следећи:

2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у Службеном гласнику
општине Рибник.
ДОСТАВЉЕНО:
- Начелнику општине,
- ООЦК Рибник,
- Скупштини општине,
- а/а

ЗАКЉУЧАК
1 . Скупштина општине Рибник враћа
Извјештаје Основних школа: „Десанка Максимовић“
Горњи Рибник, „Никола Мачкић“ Доња Превија и
„Петар Кочић“ Ситница, јер ни допуњени извјештаји
не дају јасну слику о материјално-финансијском
пословању, властитим приходима и превозу ђака у
Основним школама на подручју општине Рибник.

Број: 02-022-22/08/09,
Датум: 06.02.2009. год.
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ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
_____________________
Небојша Караћ

Службени гласник општине Рибник
На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник («Службени гласник општине Рибник»
бр.14/05), и члана 110. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, број 16/05.), Скупштина општине Рибник је
разматрала Програм рада и финансијски план
ООЦК Рибник за 2009. годину, на четвртој редовној
сједници СО-е, одржаној дана 04.02. 2009. године, и
донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Рибник сугерише да
се финансијски план ООЦК-а Рибник за 2009. годину
усклади са средствима предвиђеним буџетом
Општине Рибник и тренутним могућностима
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у Службеном гласнику
општине Рибник.
ДОСТАВЉЕНО:
- Начелнику општине,
- ООЦК Рибник,
- Скупштини општине,
- а/а.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

Број: 02-022-22/09.
_____________________
Датум: 06.02.2009. год.
Небојша Караћ
_____________________________________________________

На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник («Службени гласник општине Рибник»
бр.14/05), и члана 110. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, број 16/05.), Скупштина општине Рибник је
разматрала Програм омладинске политике општине
Рибник (2009 – 2013), на четвртој редовној сједници
СО-е, одржаној дана 04.02. 2009. године, и донијела
следећи:
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Рибник је усвојила
Програм омладинске политике општине Рибник
(2009 – 2013), са напоменама: - Да се на страни
12.“здравствена политика“, у ставу 4.(алкохолизам)
напише: „На који треба обратити посебну пажњу и
предузети неопходне мјере јер је употреба алкохола
све чешћа код наше омладине“.
- Да је на страни 13.“култура“ у конкретне
активности за подстицање организовања и
организовање културних дешавања,између осталих
задужена и Јавна установа “Културни центар
Рибник“
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у Службеном гласнику
општине Рибник.
ДОСТАВЉЕНО:
- Начелнику општине,
- Члановима радне групе,
- Одјељењу за привреду,
- Скупштини општине,
- а/а

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
Број: 02-6-1/07/09.
_____________________
Датум: 06.02.2009. год.
Небојша Караћ
_____________________________________________________
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА РИБНИК
Радна група за разматрање програма
„Омладинскa политикa општине Рибник 2009-2013“

Приједлог

ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА ОПШТИНЕ РИБНИК
(2009-2013)

Рибник, јануар 2009. године
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економска, привредна и друга кретања везана за
подручја на којима живимо.
Без обзира на појаве које су заједничке и опште
за цијело подручје Републике Српске, анализу
општег стања ћемо поставити у оквире наше
локалне средине . Наша средина има своје
специфичности на које се мора обратити посебна
пажња.
У анализи морамо примјенити како критички
тако и самокритички став, са циљем прибављања
квалитетнијих визија.

УВОД
Закон о Омладинском организовању Републике
Српске (Сл. Гласник РС 98/04) прописује доношење
омладинске политике на нивоу града/општине (члан
15):
„Средњорочни и краткорочни план омладинске
политике доноси се за подручје града или
општине , скупштина града на приједлог
надлежне комисије за младе уз учешће
омладинског савјета општине или града... План
омладинске политике из става 1. овог члана
мора бити у складу са Омладинском политиком
Републике Српске (средњорочни и краткорочни
период).“
По Закону о омладинском организовању
омладину и младе чине лица од 16 до навршених 30
година (Сл. Гласник РС 98/04, члан 2).
Овим документом је креирана политика и стратегија
која ће омогућити дугорочно, систематско и
организовано рјешавање проблема младих као и
побољшање статуса младих. Поред креирања
стратегије овај документ представља и испуњење
обавеза општине предвиђених Законом о
омладинском организовању.
Израда документа одвијала се у неколико фаза и
радних састанака. На приједлог Предсједника
скупштине општине Рибник, а у складу са чланом
43. Пословника о раду скупштине општине Рибник,
формирана је радна група за израду документа
„Омладинска политика општине Рибник 2009-2013“.
Радну групу су формирали удружени чланови два
одбора при скупштини општине Рибник: Одбор за
питања младих и заштиту животне средине и Одбор
за развој спорта, физичке културе, културе,
образовања и информисања, као и стручни
сарадник за питања младих при административној
служби општине Рибник. Радна група, као радно
тијело, је формирана првенствено са циљем да
изради коначан приједлог документа „Омладинска
политика општине Рибник 2009-2013“ и прослиједи
га у скупштинску процедуру на усвајање.
Током израде документа омладинске политике
кориштене су смјернице и подаци из релевантних
докумената као што су: Омладинска политика
Републике Српске, Омладинска политика града
Бања Луке, Европска повеља о учешћу младих на
општинском и регионалном нивоу (Савјет Европе);
European Youth Forum Resolution on European Youth
Policy, Adopted by Exsecutive Committee, 3-5 Април
1998 год, Вилинус, Литванија; документи
International Council on National Youth Policy (ICNYP
www.icnyp.net); Programme of Action for Youth
(WPAY), те подаци Републичког статистичког завода
и Завода за запошљавање.
Радна група је на својој сједници одржаној дана
16.01.2009 године усвојила
коначан приједлог
документа „Омладинска политика општине Рибник
2009-2013“ и просљедила га у скупштинску
процедуру на усвајање.

Друштвено-економски чиниоци
Општина Рибник је у садашњим границама
настала 1995. године као Дејтонска творевина
успоставом ентитетскe линије, гдје је бивша
општина Кључ подијељена у два дијела, садашњу
општину Рибник у Републици Српској и општину
Кључ у Федерацији БиХ.
Највећи дио стамбене и привредне
инфраструктуре остао је на подручју општине Кључ,
док је мањи дио исте на подручју општине Рибник
уништен у ратним дејствима. Оваква ситуација је
највише трага оставила на економску сферу развоја
кроз девастацију и уништавање привредних
капацитета и инфраструктурних објеката културног
садржаја. То је довело до појаве незапослености,
апатије и недостатка мотивације .
Због немогућности рјешавања адекватног
запослења, млади у великом броју напуштају
Рибник и одлазе у друге средине у потрагу за бољим
животом. Недовољно развијена свијест о актуелном
привредном моменту, недовољно познавање и
погрешно схватање приватне иницијативе као
основног покретачког фактора запослења,
недовољна едукованост за нове идеје и неразвијен
такмичарски дух су ипак последице примјерене
постојећем друштвено-економском моменту.
Сви ови чиниоци негативно утичу на живот
младих људи у нашој општини.
С друге стране популација младих људи није
имала нарочито великог утицаја на креирање
друштвене политике наше заједнице.
Међутим, без обзира на неповољно
друштвено-економско стање у нашој општини и
цијелој Републици јављају се нове перспективе за
унапређење општег стања, што ствара повољније
услове за останак младих на овом подручју.
Из свих горе наведених разлога произилази да
је нарочито у овом моменту неопходно радити на
доношењу и остваривању правилне омладинске
политике као јединствене дјелатности на нивоу
цијеле општине. Циљ је заштита дјеце и младих као
и побољшање њиховог статуса, ради бржег и
успјешнијег напретка цијеле заједнице.
2. О П Ш Т И Ц И Љ Е В И О М Л А Д И Н С К Е
ПОЛИТИКЕ
Омладинска политика представља посебну и
с ве о бу х ват н у с т р ате г и ј у о п ш т и н е п р е м а
омладинској популацији која би требало да
систематски рјешава проблеме младих. На основу
дефинисаних циљева дјеловања, омладинска
политика је усмјерена ка унапређењу одређених
друштвених области:

1. АНАЛИЗА ОПШТЕГ СТАЊА
Уколико се констатује да положај младих на
подручју наше општине, па и ширег окружења, није
на задовољавајућем нивоу неће се ништа ново
рећи. Наравно, на овај положај не утичу само
чиниоци из локалне средине већ укупна друштвено-
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Поред тога, добро организован и планиран
процес васпитања директно утиче на живот младих
преко буђења нових интересовања, усвајања
потребних навика и особина као и формирања
позитивне слике о себи и друштву уопште. Због тога
треба подржати циљеве и активности из области
образовања који се односе на:

Запошљавање;
Образовање и култура младих;
Здравствена политика;
Слободно вријеме и спорт;
Дјеца и омладина са посебним
потребама,
Заштита животне средине и млади.



Спровођење омладинске политике захтијева:
1. Постојање извршних и савјетодавнозаконодавних тијела задужених за њено
провођење на локалном нивоу;
2. Издвајање финансијских средстава за
имплементацију омладинске политике из
локалног буџета и других извора;
3. Постојање неопходне законске регулативе;
4. Обезбјеђивање и опремање просторија
омладинским организацијама за активно
обављање њихових дјелатности;
5. Развијене омладинске организације, које су за
реализацију својих програма планом
омладинске политике постале корисници
средстава из буџета општине Рибник и
осталих приступних фондова и донација.









Локални ниво:
Скупштина општине Рибник као своја раднасавјетодавна тијела у свом саставу има Одбор за
питања младих и заштиту животне средине и Одбор
за развој спорта, физичке културе, културе,
образовања и информисања.
Општинска административна служба има
самосталног стручног сарадника за друштвене
дјелатности. Његов задатак је да се стара о
спровођењу аката везаних за младе које је донијела
Скупштина општине као и искуствени рад са
омладином и непосредно учешће у креирању
омладинског рада.
3. СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ И ЦИЉЕВИ ПО
ОБЛАСТИМА
Основне активности омладинске политике у
општини Рибник биће усмјерене на унапређење
рада по следећим областима:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Образовање;
Запошљавање;
Слободно вријеме и спорт;
Здравствена политика;
Млади и култура;
Информисање младих;
Ук љ у ч и в а њ е м л а д и х с а п о с е б н и м
потребама у друштво;
8. Заштита животне средине.
3.1 Образовање
Сматрамо да је питање квалитетног
образовања једно од најважнијих за омладинску
популацију општине Рибник. Стварање адекватних
услова за основно школско и средњошколско
образовање представља темељ стабилне и
напредне општине.
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Организовање младих на нивоу основних и
средњих школа које би требало да
д о п р и н е с е п о б о љ ш а њ у к в а л и т ет а
властитог образовног процеса;
Повећање броја ваншколских и
ваннаставних активности као облика
неформалног образовања;
Стипендирање ученика и студената, а
посебно награђивање најуспјешнијих;
Укључивање спортских и омладинских
организација (и других невладиних
организација) уз подршку наставног особља
у процес неформалног образовања;
Образовање омладине у складу са реалним
потребама тржишта рада;
Информисање матураната средњих школа
о могућностима уписивања на факултете
(детаљна информација о свим факултетима
и њиховим наставним програмима), итд.

Службени гласник општине Рибник
3.2 Запошљавање

Конкретне активности

Обзиром на веома велики проценат
незапослености младих људи у општини Рибник,
з а п о ш љ а ва њ е м л а д и х ј е п р и о р и тет н а д
приоритетима.
Општи циљеви су:










Израда дугорочне стратегије
запошљавања;
Омогућавање младим људима да имају
активнију улогу у практично-радним
процесима (средње стручне школе);
Образовање омладине у складу са реалним
потребама тржишта рада;
Развој идеје самозапошљавања јачањем
предузетничке иницијативе код младих, уз
подршку надлежних јавних установа;
Подршка младима на селу;
Смањење рада на црно;
Подстицање волонтерског рада као облика
стицања радног искуства.

Циљеви овог програма су: подстакнути
побољшање квалитета живота младих, смањити
и сприjечити високу стопу незапослености,
односно повећати запосленост, сузбити рад на
црно, смањити осjећаj несигурности радног
мjеста, растеретити привреду, смањити/
ублажити посљедице (психолошке, социjалне) коjе
произлазе из дугорочне незапослености/искључености младих из свиjета рада, повећати
могућност стицања формалног радног искуства,
смањити броj младих коjи прерано прекидаjу
образовање, развиjати предузетнички дух те
стварати jеднаке могућности за младе жене и
мушкарце. Један од циљева је и побољшање
информисања коjе се односи на тржиште рада и
олакшање приступа предузетништву за младе.
Важно jе схватити да млади наjлакше прихватаjу
нове идеjе и да jедини могу пратити брзину
технолошких промjена (иновативни потенциjал),
коjа тражи флексибилну, мобилну и квалификованију радну снагу. Као наjбитниjи елеменат у
друштву, млади ће вишеструко вратити Рибнику
и Републици Српскоj указану пажњу и улагања.

Пошто је Рибник изразито рурална средина,
потребно је подржати све активности које
афирмишу останак младих на селу, нарочито
активности на плану повољног кредитирања и
стимулисања развоја пољопривредне производње.
Једна од отежавајућих околности су и неријешени
имовинско-правни односи што спријечава улагање у
пословну инфраструктуру.
У последњих неколико година интезивно се
рјешава проблем незапослености младих, високо
образовних кадрова. Међутим, проблем је
запошљавање младих који имају средње и основно
образовање и тај проблем треба систематски
рјешавати. Зато је на првом мјесту предложених
конкретних активности управо израда стратегије
запошљавања општине Рибник.
3.3 Слободно вријеме и спорт
Слободно вриjеме jе означено као вриjеме коjе
поjединац има за себе, тj. оно вриjеме без
уобичаjених обавеза у вези са професиjом,
породицом, радом, радним групама. У рангирању
проблема младих нашао се и проблем коjи jе
дефинисан као „глуварење“, тј. неквалитетно
провођење слободног времена. Међу приоритетима
за рjешавање проблема младих у Рибнику jе и да се
„сачине програми културних и спортских активности
за младе у слободно вриjеме“, да би се оно
проводило квалитетно.
Општи циљеви су:
 афирмација програма неформалног
образовања;
 афирмација улоге породице и њених
духовних вриједности у развоју
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личности младе особе;
подстицање културних и спортских
програма и садржаја, њихова
популаризација и обезбјеђење
финансијско-материјалних услова;
креирање омладинског центра на
општинском нивоу.

Општину и невладине организације да би се ова
прилик а иск ористила. Поред прилик е за
облик овање т уристичк е понуде општине,
становништво има добру шансу да продаје
туристима производе своје кућне радиности. Главни
организатор првенства је спортско-риболовно
друштво „Рибник“ коме ће добро доћи помоћ и
других невладиних организација и омладине
Рибника.
Општина Рибник има велике природне
потенцијале за развој туризма. У том контексту
намеће се потреба оснивања Општинске
туристичке организације или друштва.

Поред већ наведених области, истиче се још
једна област у којој млади имају веома значајан
утицај, а то је спорт. ″Европска повеља о спорту″
истиче спорт као значајан чинилац људског развоја,
значајан садржај културе и стваралаштва.Зато
спорт представља незаобилазану потребу човјека.
Општи циљеви дјеловања су:









3.4 Здравствена политика

стварање материјалних претпоставки за
развој спорта;
стварање кадровских претпоставки за
развој спорта;
популаризација спорта међу младима;
пружање подршке раду Школе спорта и
оснивање нових;
подржавање аматерских такмичења
младих;
подржавање организовања
традиционалних спортских манифестација;
организовање малих Олимпијских игара у
основним средњим школама;
припреме за флај фишинг првенство Европе
2010. године (искористити на најбољи начин
првенство за презентацију општине
Рибник).

Од свих популационих групација млади људи
биљеже најнижу стопу разбољевања и умирања.
Ипак, и поред овога, истраживања нам показују да је
здравље младих људи осјетљиво због:
1. адолесценције: која може бити праћена
развојно-психолошким и психопаталошким
особеностима (тешкоће адолесцентног процеса,
депресивна стања), поремећаји понашања
(узимање психоактивних супстанци, насилно и
деликвентно понашање, поремећаји исхране);
2. ризик а у вези са порамећајем
репродуктивног здравља:
 сексуална активност (учесталост сексуалних
односа у све нижој старосној доби);
 малољетничке трудноће;
 намјерни прекиди трудноће;
 сексуално преносиве инфекције (у порасту,
према подацима Института за заштиту здравља);
3. физичке неактивности;
4. алкохолизма: на који треба обратити
посебну пажњу и подузети неопходне мјере јер је
употреба алкохола све чешћа код наше омладине;
5. неправилна исхрана: све чешће, и све
модерније конзумирање „брзе хране“ а без физичке
активности доводи до гојазности.
Општи циљеви су:
 едукација наставног особља из области
здравствене заштите, репродуктивног здравља и
здравствене превенције;
 отварање савјетовалишта за младе при
медицинским установама, те свака врста промоције
превенције у програму заштите здравља.

Конкретне активности

Општина Рибник је домаћин 16-ог Европског
првенства у мушичарењу које ће се одржати јуна
мјесеца 2010. године на ријеци Сани. Ово је одлична
прилика за туристичку презентацију општине
Рибник. Треба ангажовати све субјекте, прије свега
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3.6 Информисање младих
Општи циљеви дјеловања су:
 креирање канала комуникације између
младих и органа локалне управе (интернет,
штампа, омладински програм на локалној
радио станици);
 подршка отварању инфоцентра при
институцијама које окупљају младе (школе,
омладинске организације и слично);
афирмација омладинских активности и питања
путем медија.

3.5 Култура
Ситуација је наметнула потребу да се
озбиљније приступи организовању будућих
културних, забавних и других друштвених
дешавања. Прије свега би требало инсистирати на
већем броју културних дешавања, а да се избор
културних догађаја прилагоди популацији младих
људи. Поред тога, ова дешавања би требало
распоредити равномјерно током цијеле године.
Избор оваквих дешавања мора бити у складу са
актуелним друштвеним тренутком, а довођење
еминентних културних радника у нашу општину би
свакако био подстицај младима за бављање неком
од понуђених врста активности.
Заједничким радом друштава која се баве
к улт урним ак тивностима те омладинских
организација и основних и средњих школа требало
би доћи до занимљивих пројеката који би
резултирали отварањем малих школа умјетности
(школа сликања, поезије и сл.). У њима би се
окупљали млади и ту би долазила до изражаја
њихова креативност и склоност за одређена
подручја умјетности.
Не треба заборавити ни садржаје који
промовишу културно наслијеђе нашег народа, како
са овог подручја тако и шире.
Због тога ове активности не би требало да
остану само могућности за квалитетније коришћење
слободног времена, него и мјеста истинског рада,
подстицаја и развоја оних вјештина код дјеце и
омладине које би, иначе, остале неоткривене.

Конкретне активности

3.7 Укључивање младих са посебним
потребама у друштво
Општи циљеви дјеловања су:
 лицима са посебним потребама омогућити
несметан приступ свим објектима;
 могућност импровизовања наставних
програма за младе са посебним потребама;
 извршити „позитивну дискриминацију“
омладине са посебним потребама.
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Закључак
Ра д н а г р у п а з а к р е и р а њ е п р о г р а м а
„Омладинска политика општине Рибник 2009-2013“
имала је четири радна састанка. Полазна тачка за
рад Радне групе био је Нацрт „Омладинска политика
општине Рибник 2009-2013“ чији је текст припремио
референт за питања младих у административној
служби општине Рибник. На четвртом састанку
радне групе одржаном 16.01.2009 године, конкретни
приједлози и заједничке идеје чланова радне групе
су усаглашени и сачињен је коначни текст
Приједлога „Омладинска политика општине Рибник
2009-2013“.
Ра д н у г ру п у з а к р е и р а њ е п р о г р а м а
„Омладинска политика општине Рибник 2009-2013“
чинили су:
1. Биљана Цигановић – предсједник;
2. Љубан Симић - члан;
3. Љиљана Антонић - члан;
4. Љубо Тепић - члан;
5. Косана Тодоровић - члан;
6. Јован Зелић - члан;
7. Ђуро Вртунић - члан;
8. Миле Врачар – члан

3.8 Заштита животне средине
Општи циљеви су:
 развој свијести о животној средини код
младих;
 афирмација омладинског рада у области
заштите животне средине;
 спровођење прописа у области животне
средине;
 стимулисање туризма.

Чињеница је да,ако се омладинска политика
схвати само као план и програм дјеловања у
области ове проблематике, не може сама по себи
остварити жељене резултате.
Обзиром на значај и комплексност ове
проблематике, као и на чињеницу да је брига о
младима општи интерес сваке општине, потребно је
да се у процес развоја омладинске политике укључи
шира друштвена заједница (Општина, школе,
привредни субјекти, невладине организације...), те
да се створи институционална обавеза ресорних
органа у спровођењу програма који ће се
дефинисати омладинском политиком.
Напомена: Радна група за креирање програма
„Омладинска политика општине Рибник 2009-2013“
ће детаљан финансијски план за спровођење истог
доставити Скупштини општине Рибник у року од два
мјесеца од скупштинског усвајања овог Приједлога.

Конкретне активности

Европска повеља о учешћу младих
у животу на општинском и регионалном нивоу
Повеља укључена у Резолуцију 237 Сталне
к о н ф е р е н ц и ј е п р ед с та в н и к а л о к ал н и х и
регионалних власти у Европи, усвојена 19. марта
1992. године
Дио I: Секторска политика
1. Вјерујући да се учешће младих људи у животу на
општинском и/или регионалном нивоу налази
унутар оквира свеопште политике засноване на
кохерентној међузависностии секторске
политике, власти на локалном и регионалном
нивоу, обавезују се да ће поштивати принципе
ове политике, те да ће примјењивати разне
облике учешћа које она заговара , уз
консултације са младим људима и њиховим
представницима.
2. Принципи и различите форме учешћа
примјењују се на све младе, без икакве
дискриминације, посебно у односу на етничке,
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расне, националне, социјалне и културне
мањине.

10. Такође се обавезују да ће преузети своје
одговорности у подузимању корака ка
охрабривању запошљавања младих људи,
посебно у сљедећим областима:
a. У блиској сарадњи са школама и
установама за стручно оспособљавање у борби
против лоших резултата у образовању;
b. Успостави локалних центара, како би се
осигурала посебна помоћ младим људима који
имају озбиљне тешкоће у налажењу посла, будући
да немају неопходне квалификације, или су на други
начин друштвено или породично хендикепирани;
c. Давањем приоритета охрабривању
младих људи који намјеравају покренути мала
предузећа, стављањем на располагање логистичке
подршке у облику просторија, опреме, те пружањем
финансијских и комерцијалних савјета;
d. Пружањем подршке активностима
организација младих, асоцијација младих, као и
клубова за младе, који представљају важан чинилац
друштвене сцене на локалном нивоу, посебно оних
које се баве хендикепираним младим људима,
путем финансијске помоћи засноване на уговорима,
као и ослобађањем од пореза и друштвених
доприноса , и пружањем подршке у смислу
обучавања и опремања;
e. Пружањем подршке пројектима који
охрабрују добровољни рад као алтернативно
средство друштвене интеграције за незапослене,
к ао и допуну образовању с обзиром на
незапосленост, те као активну форму учешћа
младих људи у њиховом локалном или регионалном
окружењу.

Политика слободног времена и друштвенополитичке активности
3. Општине и регије обавезне су примјењивати
политику која ће бити повљна за организиране
друштвено-културне активности: асоцијације и
организације младих, групе младих и културне
центре, заједно са породицом, школама, и другим
организацијама:
a. Представљају један од ст у бова
друштвене кохезије у општинама или регионима,
као и
b. Остају идеалан канал за судјеловање
младих и имплементацију политике младих на
подручју спорта, културе, рада и трговине, музичког
стваралаштва и изражавања, драмске и ликовне
умјетности, као и на подручју друштвених акција.
4. Имајући у виду тежње младих људи, те њихову
способност за развијање микропројеката и
имплементације локалних шема, општине и
региони предлажу охрабривање развоја
фелк сибилних облик а и струк т ура за
удруживање, као што су центри за младе или
групе младих, организиране од њих самих.
5. Локалне и регионалне власти обавезују се да ће
охрабривати развој организација младих који
се, као резултат акумулације нестабилности са
којом се суочавају, налазе најдаље од живота у
заједници.
6. У циљу развијања мреже лок алних и
регионалних асоцијација младих, локалне и
регионалне власти обавезују се да ће, доносећи
одговарајуће мјере, дати посебну подршку
организацијама и асоцијацијама које се баве
обуком шефова, руководилаца клубова и
организација младих, као и младих социјалних
радника, који имају виталну улогу у животу на
локалном и регионалном нивоу.
7. Локалне и регионалне власти обавезне су,
уколико то важеће локално или националн
законодавство дозовољава, дозволити младим
људима у доби изнад 16 година да гласају и узму
активно учешће у статутарним органима
асоцијација и организација младих чији су они
активни чланови.

11. У вези са изградњом Европе, општине и регије
дају пуну подршку оним асоцијацијама или
групама које подстичу мобилност младих људи,
путем размјене пројеката за младе раднике или
студенте, те развијањем политике умрежавања
размјене у корист младих радника.
Политика стамбеног и урбаног развоја
12. Заједно са представницима организација
младих, општине и регије обавезују се да ће
стварати услове за развијање урбане еколошке
политике засноване на више интегрисаној, а
мање фрагментираној друштвеној средини, у
којем ће стамбени фонд, објекти за рекреацију,
трговине, школе, игралишта, па чак и радна
мјеста, бити ближе једни другима.
13. Приликом организовања градских саобраћајних
система, општине и друге заједнице требају
успоставити дјелотворне механизме који ће
омогућити младим људима да узму учешћа у
овој организацији. Такви механизми требају
подједнако омогућити сарадњу на нивоима
изнад локалних заједница.
14. Локлане и регионалне власти обавезују се да ће
проводити стамбену и градску развојну политику
која ће активно укључивати младе људе у
процесе консултација, повезујући локалне и
регионалне изабране шефове, доносиоце
економских одлука, руководиоце асоцијација и
архитекте.
Њихов циљ је:
a. да припреме програме за хармоничнији

Политика подстицања запошљавања и
смањивања незапослености међу младима
8. Локалне и регионалне власти обавезују се да ће,
свим одговарајућим средствима која им стоје на
располагању провести или омогућити проведбу
програма борбе против незапослености на
економском и друштвеном нивоу, те се на тај
начин позабавити једним од фактора који младе
људе чини друштвено неприлагођенима.
9. У погледу имплементације конкретне уговорне
политике у корист запошљавања младих,
обавезују се да ће успоставити или побољшати
структуре комуникације на локалном или
р е г и о н а л н о м н и воу и з м е ђ у з а ј ед н и це
пословних људи , представник а власти
надлежних за образовање и обуку , те
представник а лок алних и регионалних
асоцијација младих.
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животну околину, који би водили личној афирмацији
и развоју стварне солидарности између генерација;
b. да развију усклађену политику урбаног
развоја која ће водити рачуна о друштвеним и
интерк улт уралним реалностима прилик ом
састављања програма стамбеног развоја и/или
обнове стамбеног фонда.
15. У блиској сарадњи са организацијама младих,
организацијама станара и/или организацијама
потрошача, агенцијама за развој друштвеног
стамбеног фонда и социјалним радницима,
локалне власти обавезују се да ће промовисати
развој, или да ће развијати унутар постојећих
друштвених структура:
a. Локалне информативне центре за
омогућавање стамбеног смјештаја младих људи;
сврха ових центара састоји се у сљедећем:
 Осигуравање пуних информација о
могућностима за становање, имајући у виду
средства и потребе појединаца;
 Осигуравање свих неопходних информација о важећем закону и о правима и обавезама која
из њега произилазе;
 Пружање помоћи приликом смјештаја
младих људи са друштвеним и породичним
тешкоћама;
b. локални гарантни фондови, како би се
помогло младим људима да дођу до стамбеног
простора.

Политика мобилности младих
као инструмент за успоставу боље
регионалне равнотеже у Европи
19. Локалне и регионалне власти опредјељене су за
обављање свог посла, тако да њихова политика
рада са младима, а посебно њихова политика
охрабривања међународне размјене младих,
може играти улогу у промовисању
избалансираног регионалног економског
развоја у Европи:
a. Локалне и регионалне власти у регијама
са ниским нивоом зарада, високим степеном
незапослености или другим знаковима структурних
проблема опредијељене су за активан напор на
охрабривању њихових школа и младих у њиховим
регијама да учествују у међународним
активностима везаним за успоставу сурадње међу
школама, мултикултурним школским размјенама и
различитим европским мрежама, као што је НЕЈ
мрежа. Локалне и регионалне власти такођер
изражавају спремност да дају финансијску подршку
овом облику размјене, зато што то они сматрају
стратешки важним за регионални развој будућности
Европе, како би младима била пружена почетна
шанса да стекну међународно искуство. Локалне и
регионалне власти са таквом политиком покушавају
створити што је могуће више могућности за младе
људе да раде у компанијама које ће се такмичити на
међународним тржиштима;
b. Локалне и регионалне власти , у
економски успјешним регијама, такођер активно
подстичу своје школе и своје младе да учествује у
активностима међународне школске сарадње и
мултикултурне школске размјене, као и њихово
учешће у европским мрежама. Ове власти такођер
изражавају спремност да дају финансијску подршку
у овом облику размјене, посебно у регијама са
нижин нивоом стандарда и економског развоја,
удаљеним регијама и регијама са језицима и
културом која се много разликује од њихове
властите.

Политика образовања и обуке која ће
промовисати учешће младих
16. Локалне и регионалне власти обавезују се да ће
у оквиру својих надлежности проводити такву
политику у области школства , која ће
промовисати образовање у области људских
права и охрабривати младе људе да остварују
пуно учешће у школском животу и сродним
активностима , као што су ваннаставне
активности и размјена ученика.
17. Општине и регије обавезују се да ће припремити
пројекте у области школства са циљем
интегрисања младих људи у живот заједнице,
посебно охрабривање и финансијску подршку
на сљедеће начине:
a. Пружање подршке новинама и другим
медијским пројектима које покрећу млади људи да
им помогну како би развили своје способности
изражавања и комуницирања;
b. Охрабривање учешћа младих у
школским структурама, како би их се прилагодило
дјеловању демократије;
c. П р у ж а њ е п о д р ш к е п р о г р а м и м а
размјене младих и мултилатерарних контаката
између младих људи и школа у европским
градовима, како би их се припремало за живот у
мултикултурном друштву.
18. Локалне и регионалне власти које одлучују о
школским програмима и програмима обуке
обавезују се да ће позвати младе људе у
консултативна тијела која планирају школске
програме и образовне активности које охрабрују
умјетничка изражавања младих људи, као што
су драма, умјетност, музика, литерарни састави
и медији.

Социјална и здравствена политика
20. С обзиром на промовисање хитности у
имплементацији пројеката које припремају
млади људи и њиховим смјештањем у оквире
развоја концепта свеобухватног здравља и
динамике комуналног живота , локалне и
регионалне власти обавезују се да ће
припремати или развијати институционалне
механизме за консултације између организација
младих, изабраних представника, те свим
социјалних и професионалних група које се баве
социјалном кохезијом и промовисањем
здравља.
21. Суочене са проблемима злоупотребе дрога и
алкохола међу младима људима, локалне и
регионалне власти обавезују се да ће
припремити, развијати или промовисати ,
заједно са представницима организација
млади, локалну информативну политику и
савјетодавне ресурсе за младе људе погођене
овим проблемом, као и посебну политику обуке
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младим људима;
c. Да ће објављивати годишњи извјештај
који ће садржавати статистике о мјерама подузетим
у вези са промоцијом равноправности, узимајући у
обзир пол и године живота, као и годишњи извјештај
о политици третмана равноправности;
d. Да ће водити одређену политику у име
дјевојака и младих жена, активном подршком за
успостављање комисија за координацију остварења
равноправности мушкараца и жена.
28. Ови политички програми би требали
омогућити дјевојкама и младим женама:
a. Да добију одређене информације о
курсевима обуке за професионалну квалификацију;
b. Подршку у стицању знања неопходног
за њихов посао путем грантова и посебних курсева и
студија;
c. Обуку у вођењу јавних послова, тако
што ће им се повјерити одговорности на највишем
нивоу , на основу одређеног броја мјеста
резервисаних за жене;
d. Увођење финансијских мјера за
финансирање социјалних служби за помоћ
дјевојкама и младим женама.

за младе социјалне раднике и добровољце, као
и руководиоце организација које припремају
превентивне и рехабилитационе стратегије за
младе људе.
22. Млади људи морају се суочити са различитим
проблемима на плану струке, те економском и
културном плану: у вези са полним и
породичним животом, иако су ово суштинске
компоненте живота, посебно младих људи.
Локлане и регионалне власти обавезују се да ће
промовирати учешће младих људи у пројектима
планирања и процјењивања, као и активности
које воде ове службе и центре.
23. С обзиром на садашњи пораст болести које се
преносе сексуалним путем , локалне и
регионалне власти обавезују се да
интензивирају информативне кампање и
превентивне мјере усмјерене на младе људе, те
на тај начин промовишу унутар заједнице дух
солидарности који ће јачати социјалне везе у
којима нема мјеста за моралне осуде и
сегрегацију. Млади људи и представници
њихових локалних организација требају бити
уско повезани у процесу припреме и
имплементације ових информативних програма
и акција.

Специфична политика за руралне регије
29. Регионалне власти и руралне заједнице
обавезују се да ће покренути посебну политику
за руралне регије, и то на сљедећи начин:
a.
Давањем приоритета подршци за мала и
средња предузећа и задруге које оснују млади
људи, а истовремено унапређење политика за
запошљавање у сеоским подручјима, нарочито кроз
подршку малим и средњим предузећима и локалну
производњу пољопривредних производа;
b.
Промоцијом стамбене политике која ће
младим људима омогућити да тамо живе;
c.
Развијањем образовне политике која
подржава мреже школа у руралним подручјима у
циљу давања гаранције за образовне објекте који ће
у потпуности омогућити младима да учествује у
животу њихових села и регије;
d.
Очувањем или стварањем могућности
за стручно обучавање, чиме се младим људима
гарантује њихово право на обуку у њиховој регији
e.
Подстицањем рада клубова и
асоцијација младих, стварањем или подржавањем
центара и/или мобилних објеката отворених за све,
као и подстицањем активности младих и њених
организација које стимулишу друштвени и културни
живот и нуде младима бијег од изолираности, на тај
начин пружајући им прилику да сами одлучују о
својим животима и да се позабаве главним
питањима од властитог интереса;
f.
Помагањем младим људима да играју
активну улогу у организацији и вођењу јавних
послова.

Програм информативних центара и база
података за младе људе
24. У одговору на захтјеве младих људи, општине и
регије обавезују се да ће промовисати и
подржавати информативне и савјетодавне
центре који нуде услуге свим младим људима и
који им директно достављају информације о
широком спектру питања, као што су слободне
активности , спорт , културне активности ,
стамбена питања , асоцијације младих ,
привремено запослење, стручно
оспособљавање и обука.
Политика једнаких могућности
25. Општине и регије изражавају своју снажну
подршку побољшању услова за равноправно
учешће мушкараца и жена у животу на
локалном и регионалном нивоу, а посебно
одређеним програмима који младим женама
омогућавају приступ одговорним функцијама у
асоцијацијама , политици и властима на
локалном нивоу.
26. У оквиру својих овласти, локалне и регионалне
власти обавезују се да ће промовисати
образовне програме о равноправности жена и
мушкараца, дјеце још од раног дјетињства, тиме
дајући наставницима образовна средства, како
би се могли позабавити друштвеним и
културним стереотипима.
27. У оквиру промоције политике равноправности
жена и мушкараца, локалне и регионалне
власти се обавезују:
a. Да ће предвидјети одређене буџетске
ставке за запошљавање квалификоване особе која
ће бити одговорна за равноправност и питања жена;
b. Да ће направити средњорочни план с
циљем елиминације неравноправности међу

Специфичне културне политике
30. Локалне и регионалне власти обавезују се да ће
младима осигурати објекте и услове у којима
могу изразити себе и пок азати своју
креативност, као напримјер:
 Промовисањем обука и креативног
изражавања кроз музику, медије и умјетност;
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регионалном нивоу обавезују се да ће
размотрити, у оквиру локалног законодавства
које је тренутно на снази, начине за стварање те
позиције коју треба додијелити младој особи,
напримјер, на приједлог њихових асоцијација:
Током свог сталног мандата, он или она ће
асистирати службенику општинског одјела за
питања младих , у вези са осигурањем
досљедности циљева политике младих и
координисање одлука које се тичу младих.

 Осигуравањем модрених средстава
изражавања и комуникације, као и модерних
технологија доступних младима;
 Осигуравањем објеката за младе, као што су
пословни простори, извори информација, затим
логистичких инфраструктура од суштинске
важности за њихове креативне, изражајне и
културне активности;
 Успоставом комуникацијских центара, као
што су локални и регионални радио и ТВ канали у
којима млади могу активно учествовати.

Структура за сарадњу у управљању
пројектима

Политика заштите животне средине

38. Свјесни друштвених и културних промјена у
заједници, околини или у селу, млади људи би
требали преузети директну одговорност за
пројекте и имати активну улогу у релевантним
политикама.
У ту сврху, власти на локалном или регионалном
нивоу обавезују се да ће основати или подржати
савјете младих која дјелују као структуре с активном
улогом у којима:
 Младе људе бирају они из својих редова;
 Млада особа изабрана за предсједавајућег
скупштине, допредсједава општинским
процедурама заједно са начелником или
општинским референтом за питања младих;
 Савјет младих у потпуности чине млади
људи, с изузетком начелника или општинског
референта одговорног за питања младих.

31. Свјесни чињенице да су еколошки проблеми од
огромног значаја за младе који ће бити обавезни
да се у будућности носе са грешкама
почињеним у прошлости, локалне и регионалне
власти се обавезују да ће
32. Суочени са очитим погоршањем квалитета
животне средине, захваљујући нашем начину
живота и размишљању на кратке стазе, локалне
и регионалне власти се обавезују да ће пружити
пуну финансијску подршку пројектима
развијања свијести о еколошким проблемима у
школама и разним асоцијацијама, било да су то
традиционални или експериментални
образовни пројекти.
33. Локалне и регионалне власти обавезују се да ће
подржати интеркултуралну размјену у циљу
промоције разумијевања глобалних еколошких
проблема и развоја свијести о потреби, која из
то га п р о и з и л аз и , з а н а д н а ц и о н а л н и м
структурама.

39. У ове савјете млади људи се бирају на основу
социјалне ситуације у одређеној општини,
укључујући сусједне групе младих, асоцијације
и организације младих, центре за младе и
центре у заједницама, савјета младих и школе.
40. На основу буџета којег су додијелиле власти на
локалном или регионалном нивоу, ови савјети
младих дјелују на четири начина:
 Праћењем потреба и аспирација младих и
анализирањем проблема који се јављају;
 Проучавањем остваривости пројекта у вези
са експериментима, локалним представницима и
радницима у цивилној служби у поткомитетима;
 Састављањем буџета , доношењем и
проведбом одлука;
 Праћењем резултата.
41. Поред проведбе пројекта, ова вијећа младих
могу се позвати на расправу о питањима која се
тичу младих из одређеног града или села, или из
околине.

Дио II: Институционално учешће младих у
животу на локалном и регионалном нивоу
34. У циљу провођења ових секторских политика,
власти на локалном и регионалном нивоу
обавезују се да ће осигурати максимум услова
институцијама које се баве учешћем младих у
одлукама и дебатама које се њих тичу.
35. Услови институција за бављење тим учешћем
саставни су дио структура које могу попримити
различите облике у урбаним срединама, у граду,
у селу, или чак у регији. Те структуре би требале
омогућити младим људима и њиховим
представницима да буду равноправни партнери
у провођењу политике која се њих тиче.
36. Партнерство, једно од средстава путем којих
млади могу јасно изразити своје мишљење и
побољшати своју улогу и статус у заједници,
представља главни кључ за практичну примјену
ове Повеље у вези са учешћем младих у животу
заједнице.

Пружајући могућност младим људима да говоре о
питањима која се њих тичу, осигуравају им обуку за
провођење демократије и вођење јавних послова.

Референт младих
37. Ако ће млади људи заиста бити представљени у
органима на општинском и регионалном нивоу,
онда мора постојати позиција «референт
младих» у оквиру власти на локалном или
регионалном нивоу.
Н а м ј е с т и м а гд ј е о в а п р а к с а н и ј е
институционализована, власти на локалном или

Структура за консултације
42. Ово је форум који осигурава редовне и сталне
институционалне дијалоге између изабраних
представника и референата, или представника
асоцијација и организација младих . Ти
представници могу бити млади људи које су они
изабрали из својих редова , млади социјални
радници, вође асоцијација младих, клубова за
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младе, центара заједница, социјалних центара,
центара за планирање породице,
информативних и сервисних центара, или
лидера савјета младих, стварајући тако једно
координирајуће тијело које повезује асоцијације
и организације младих у некој општини или
регији.

На основу члана 37.Статута општине Рибник
(„Службени гласник Општине Рибник “бр.14/05) и
члана 110. Пословника СО-е („Службени гласник
Општине Рибник, бр.16/05), Скупштина општине
Рибник на четвртој редовној сједници одржаној дана
04.02.2009. године, донијела је:

Ова структура је форум у којем се стварају
секторске политике које су попраћене у
консултацијама са младима или за младе.
Број: 02-6-1/07/09,
Дана:06.02.2009.год.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

ОДЛУКУ
О утврђивању висине накнаде за скупштинске
комисије,тијела и колегиј скупштине за
2009.годину

_____________________
Небојша Караћ
__________________________________________

На основу члана 37.Статута општине Рибник
(„Службени гласник Општине Рибник“, бр.14/05) и
члана 110. Пословника СО-е („Службени гласник
Општине Рибник, бр.16/05), Скупштина општине
Рибник на четвртој редовној сједници одржаној дана
04.02.2009. године, донијела је:

Члан 1.
Буџетом планирана средства у износу од
4.600,00 КМ распоређују се за :
- нето накнаде предсједнику комисија и тијела у
висини од 30,00 КМ, по одржаној сједници,
- нето накнаде члановима комисија и тијела у висини
од 20,00 КМ, по одржаној сједници,
- нето накнаде члановима скупштинског колегија у
висини од 20,00 КМ, по одржаној сједници.

ОДЛУКУ
О утврђивању висине накнаде одборничког
паушала и дневница одборника за 2009.годину
Члан 1.
Буџетом планирана средства у износу од
61.500 КМ распоређују се за :
- мјесечне нето накнаде одборничког паушала у
висини од 300,00 КМ.

Члан 2.
Исплата накнада из члана 1.ове одлуке
вршиће се по обрачуну Предсједника скупштине
након одржане сједнице са позиције 611242.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи одлука, број 02-022-6/05, од: 01.04.2005.
године.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у Службеном
гласнику општине Рибник.

Члан 2.
Исплата накнада из члана 1.ове одлуке
вршиће се мјесечно са позиције 611241, са почетком
примјене од 01.01.2009.године.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи одлука, број 02-022-6/05, од: 01.04.2005.
године.

ДОСТАВЉЕНО:
- Начелнику општине,
- СО-е,
- а/а.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у Службеном
гласнику општине Рибник.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
Број:
02-022-5/ 09.
_____________________
Датум, 05.02. 2009. год.
Небојша Караћ
_____________________________________________________

ДОСТАВЉЕНО:
- Начелнику општине,
- СО-е,
- а/а.

ОДЛУКУ
О облику и изгледу одборничке легитимације

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
Број:
02-022-4/ 09,
_____________________
Датум, 05.02.2009.год.
Небојша Караћ
_____________________________________________________

Члан 1.
Одборницима Скупштине општине Рибник
издаје се одборничка легитимација која садржи :
Амблем Републике Српске, лого Општине Рибник,
име и презиме одборника, јединствени матични број
одборника, слику одборника величине 3 x 3,5 cm,
број одборничке легитимације, датум до којег важи
легитимација и печат општине.
Члан 2.
Одборничка легитимација важи за вријеме
трајања мандата одборника.Уколико одборник
врати мандат дужан је најкасније у року од 7 дана од
дана враћања мандата вратити и одборничку
легитимацију.
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На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС», број: 101/04,
118/05. и 42/05.) и члана 37. Статута општине
Рибник («Сл.гласник општине Рибник», бр. 14/05.),
Скупштина општине Рибник на четвртој редовној
сједници одржаној дана 04.02.2009. год. је донијела:

Члан 3.
Одборничку легитимацију потписује
Предсједник Скупштине општине Рибник.
Члан 4.
Овом одлуком престаје да важи Одлука о
одборничкој легитимацији,бр.02-022-31/00, од:
04.12.2000. године.

ОДЛУКА
О привременој субвенцији за јавни превоз на
подручју општине Рибник

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у Службеном
гласнику општине Рибник.
ДОСТАВЉЕНО:
- Начелнику општине,
- СО-е,
- а/а.

Члан 1.
Одобрава се субвенција за јавни превоз на
економски неисплативим аутобуским линијама на
подручју општине Рибник које обавља превозник
Д.О.О. „ЧИЧА“ Драгорај 20А у мјесечном износу од
Одлуке о
1.900,00 КМ према правцима из
субвенцији за јавни превоз на подручју општине
Рибник број: 02-345-14-2/08. од 19.05.2008. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

02-022-2/ 09.
Број:
_____________________
Датум, 05.02.2009.год.
Небојша Караћ
_____________________________________________________

На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник («Службени гласник општине Рибник»
бр.14/05), и члана 110. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, број 16/05.), Скупштина општине Рибник је
разматрала Информацију о јавном превозу на
подручју општине Рибник и анализирала превоз
ученика на подручју општине Рибник, на четвртој
редовној сједници СО-е, одржаној дана 04.02. 2009.
године, и донијела следећи:

Члан 2.
Задужује се Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности да сачини
уговор са превозником којим ће се регулисати
међусобна права и обавезе.

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се информација о јавном
превозу на подручју општине Рибник и анализа
превоза ученика на подручју општине Рибник.

Члан 4.
Доношењем коначне Одлуке о висини
субвенције за 2009. години извршиће се поравнање
евентуалне разлике и висини субвенције између
Одлука о привременој субвенцији и коначне одлуке.

Члан 3.
Одлука из чл. 1. привремено ће се
примјењивати до доношења коначне одлуке за
субвенцију у 2009. години.

2. Да се формира радна група у саставу:
1. Небојша Караћ – Предсједник Скупштине
општине,
2. Горан Савић- Вршилац дужности Начелника
одјељења за привреду,
3. Стеван Јовичић – Замјеник начелника
општине,
4. Миланко Малешевић,
5. др.Душан Пролић.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
а примјењиваће се од 01.01.2009. год. и биће
објавита у Службеном гласнику општине Рибник.
ДОСТАВИТИ:
- Начелнику општине,
- Одјељење за привр. фин. и др.дјелат.
- СО-е,
- а/а.

к оја ће у сарадњи са надлежним
општинским структурама утврдити све релевантне
чињенице и припремити приједлог Одлуке о висини
субвенција нерента-билних линија за превоз за
2009. годину.

Број: 02-345-7 /09.
Датум: 09.02.2009. год.

_____________________
Небојша Караћ

___________________________________________

3. Донешена је одлука о привременом
субвенцирању у висини 1.900,00 КМ на мјесечном
нивоу до достављања извјештаја радне групе и
доношења приједлога коначне одлуке.
4. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у Службеном гласнику
општине Рибник.
Број: 02-345-14-2/09.
Датум: 06.02.2009. год.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
_____________________
Небојша Караћ
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Службени гласник општине Рибник
На основу члана 125.Закона о основном
образовању и васпитању („Службени гласник
РС,бр.74/08), члана 9.Правилника о раду школског
одбора („Службени гласник РС“, бр.52/06), члана
37.Статута општине Рибник („Службени гласник
Општине Рибник“ , бр.14/05) и члана 110.
Пословника СО-е („Службени гласник Општине
Рибник, бр.16/05), Скупштина општине Рибник на
четвртој редовној сједници одржаној дана
04.02.2009. године, д о н о с и:

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у Службеном
гласнику општине Рибник.
ДОСТАВЉЕНО:
- Именованом,
- Начелнику општине,
- СО-е,
- а/а.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
02-61-1/ 09.
Број:
_____________________
Датум, 05.02.2009.год.
Небојша Караћ
_____________________________________________________

ОДЛУКУ
О избору члана Школског одбора

На основу члана 95.Закона о средњем
образовању и васпитању („Службени гласник РС“,
бр.74/08), члана 9.Правилника о раду школског
одбора („Службени гласник РС“,бр.52/06), члана
37.Статута општине Рибник („Службени гласник
Општине Рибник“ , бр.14/05) и члана 110.
Пословника СО-е („Службени гласник Општине
Рибник, бр.16/05), Скупштина општине Рибник на
четвртој редовној сједници одржаној дана
04.02.2009. године, доноси:

Члан 1.
За члана Школског одбора основне школе
„Десанка Максимовић“Г.Рибник из локалне
заједнице Општине Рибник, изабран је Јокић
Драженко из Г.Врбљана.
Члан 2.
Наведени члан има права и обавезе
утврђене Законом и другим актима као и да дјелује и
ради у интересу и за опште добро цјелокупне
заједнице

ОДЛУКУ
О избору члана Школског одбора

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у Службеном гласнику
општине Рибник.
ДОСТАВЉЕНО:
- Именованом,
- Начелнику општине,
- СО-е,
- а/а.

Члан 1.
За члана Школског одбора Средњошколског
центра „Лазар Ђукић“ Г.Рибник из локалне
заједнице Општине Рибник, изабран је Гатарић
Драган из Заблећа.
Члан 2.
Наведени члан има права и обавезе
утврђене Законом и другим актима као и да дјелује и
ради у интересу и за опште добро цјелокупне
заједнице

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

02-61-1-2/ 09.
Број:
_____________________
Датум, 05.02.2009. год.
Небојша Караћ
_____________________________________________________

На основу члана 125.Закона о основном
образовању и васпитању(„Службени гласник
РС“,бр.74/08), члана 9.Правилника о раду школског
одбора(„Службени гласник РС“,бр.52/06),члана
37.Статута општине Рибник („Службени гласник
Општине Рибник“бр.14/05) и члана 110. Пословника
СО-е („Службени гласник Општине Рибник,
бр.16/05),Скупштина општине Рибник на четвртој
редовној сједници одржаној дана 04.02.2009.
године, доноси:

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у Службеном
гласнику општине Рибник.
ДОСТАВЉЕНО:
-Именованом,
- Начелнику општине,
- СО-е,
- а/а.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

_____________________
02-61-1/09.
Број:
Небојша Караћ
Датум, 05.02.2009.год.
_____________________________________________________

ОДЛУКУ
О избору члана Школског одбора
Члан 1.
За члана Школског одбора основне школе
„Петар Кочић“Ситница из локалне заједнице
Општине Рибник, изабрана је Славица Бавељић из
Ситнице.
Члан 2.
Наведени члан има права и обавезе
утврђене Законом и другим актима као и да дјелује и
ради у интересу и за опште добро цјелокупне
заједнице
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Службени гласник општине Рибник
На основу члана 13. Закона о комуналним
таксама(«Службени гласник СР БиХ» бр. 21/77,
35/88, и 26/89) и члана 37. Статута општине Рибник
(«Службени гласник општине Рибник» бр. 14/05), и
члана 110. Пословника Скупштина општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр. 16/05.),
Скупштина општине је на четвртој редовној
сједници одржаној дана: 04.02.2009.године
разматрала захтјев за ослобађање плаћања
комуналне таксе за 2009.годину ЈУ „Културни
центар Рибник“ и донијела :
ОДЛУКУ
О ослобађању од плаћања комуналне таксе
Члан 1.
ЈУ»Културни центар Рибик» Горњи Рибник
ослобађа се од плаћања комуналне таксе,
прописане Одлуком о комуналним таксама бр. 02022-15/00 од 03.11.2000.год. и Одлуком о измјенама
и допунама Одлуке о комуналним таксама и
тарифама комуналних такса бр. 02-462-10/05 од
08.02.2005.год.
Члан 2.
Ослобађање од плаћања комуналне таксе
из тачке 1. ове Одлуке односи се на 2009. годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у „Службеном
гласнику општине Рибник.“
Достављено:
1. ЈУ»Културни центар Рибник»,
2. Начелник општине,
3. Одјељење за привреду, финансије и друштв. дјелатности,
4. СО-е,
5. а/а.
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
Број: 02-462-1/09.
_____________________
Датум: 06.02.2009. год.
Небојша Караћ
_____________________________________________________
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Службени гласник општине Рибник
На основу члана 30. и 35. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, број: 101/04.) и члана
37. и 62. Статута општине Рибник („Сл.гласник
општине Рибник“, број: 14/05.), Скупштина општине
Рибник је на 5-ој сједници одржаној дана 04.03.2009.
године, донијела:

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у Службеном гласнику општине
Рибник.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованом,
2. Начелнику општине,
3. СО-е,
4. а/а.

ОДЛУКУ
о
избору и именовању Начелника одјељења за
привреду,
финансије и друштвене дјелатности

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
Broj: 02-111-1-2/09.
_____________________
Datum, 05.03.2009.
Небојша Караћ
_____________________________________________________

На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник («Службени гласник општине Рибник»
бр.14/05), и члана 110. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, број 16/05.), Скупштина општине Рибник је
разматрала Информацију о раду полицијске
станице Рибник за 2008. годину, на 5-ој редовној
сједници СО-е, одржаној дана 04.03. 2009. године,
и донијела следећи:

Члан 1.
Галић Радмила, дипломирани економиста
из Доње Превије бира се и именује за Начелника
одјељења за привреду, финансије и друштвене
дјелатности са 04.03.2009. године до краја мандата
садашњег сазива Скупштине општине.
Члан 2.
Именовани ће обављати ду жности
Начелника одјељења за привреду, финансије и
друштвене дјелатности у складу са Законом,
Статутом и другим актима Скупштине општине
Рибник.

ЗАКЉУЧАК
Прихвата се информација о раду полицијске
станице Рибник за 2008.годину уз следеће
препоруке :
1. Да се врше чешће контроле у мјестима у којима су
укинута одјељења полиције (Ситница и
Врбљани).
2. Да се врши чешћа контрола точења алкохола
малољетницима као и контрола кретања
малољетника без пратње послије 23 часа.
3. Да се у наредном извјештају пруже информације
о ранијим тешким кривичним дјелима а која још
нису расвјетљена.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у Службеном гласнику општине
Рибник.
ДОСТАВЉЕНО:
1. Именованој,
2. Начелнику општине,
3. СО-е,
4. а/а.

Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у Службеном
гласнику општине Рибник.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

Broj: 02-111-1-3/09.
_____________________
Небојша Караћ
Datum, 05.03.2009.
_____________________________________________________

ДОСТАВЉЕНО:
- Начелнику општине,
- Полицијској станици Рибник,
- Скупштини општине,
- а/а

На основу члана 30. и 35. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, број: 101/04.) и члана
37. и 62. Статута општине Рибник („Сл.гласник
општине Рибник“, број: 14/05.), Скупштина општине
Рибник је на 5-ој сједници одржаној дана 04.03.2009.
године, донијела:

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

Broj: 02-21-1/09.
_____________________
Небојша Караћ
Datum, 06.03.2009.
_____________________________________________________

На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник («Службени гласник општине Рибник»
бр.14/05), и члана 110. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, број 16/05.), Скупштина општине Рибник је
разматрала Извјештај о раду општинске борачке
организације Рибник за 2008. годину, на 5-ој
редовној сједници СО-е, одржаној дана 04.03. 2009.
године, и донијела следећи:

ОДЛУКУ
о
избору и именовању Начелника одјељења за
општу управу
Члан 1.
Д а к и ћ Д у ш к о , м а г и с та р п о с л о в н о г
менаџмента из Горњег Заблећа бира се и именује за
Начелника одјељења за општу управу са
04.03.2009. год. до краја мандата садашњег сазива
Скупштине општине.

ЗАКЉУЧАК
Да не разматра ову тачку дневног реда због
не присуства сједници Скупштине општине
представника Општинске борачке организације
Рибник, као обрађивача извјештаја.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у Службеном гласнику
општине Рибник.

Члан 2.
Именовани ће обављати ду жности
Начелника одјељења за општу управу у складу са
Законом, Статутом и другим актима Скупштине
општине Рибник.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
Broj: 02-56-1/09.
Datum, 06.03.2009.
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_____________________
Небојша Караћ

Службени гласник општине Рибник
 Дочек међународне Нове Године;
 Свечаности поводом Божића (паљење
Бадњака);
 Обиљежавање Светосавских свечаности;
 Обиљежавање Дана жена;
 Васкршњи крос у оквиру којег се одржава
богат културно-забавни програм;
 Такмичење пјевача аматера у Рибнику;
 Дани на Сани;
 Видовдански сусрети фолклора;
 Свечаности поводом дана Општине и крсне
славе Општине ( 21.септембра, Мала Госпојина);
 Никољданске свечаности;
 Књижевне вечери;
 Одлазак младих поготово шк олск е
омладине у позоришта.

ПРОГРАМ
културно-спортских активности на подручју
општине
Рибник за 2009. годину
1.Култура
Законом о локалној самоуправи (″Сл.
гласник Републике Српске″, бр.101/04) прописане су
надлежности општине у области културе и односe
се највећим дијелом на обавезе које су у оквиру
интереса локалне заједнице и у складу са њеним
могућностима и потребама, као и на изградњу,
реконструкцију и одржавање објеката културе.
Полази се од чињенице да култура има врло
значајно мјесто како у животу наше општине тако и у
цјелокупној друштвеној популацији и заједници.
Разлози због којих се култура дуги низ година налази
на маргини друштвених збивања, тамо гдје најмање
припада, су најчешће финансијске природе, али су
свакако и резултат недовољног ангажовања
појединаца или група, тј. стручних људи из области
културе, који би покушали од доступних
финансијских средстава учинити најбоље за
културу. Такође, разлози су и непостајање
одговарајућих објеката за извођење разноврсних
културних манифестација.
Спознајући све те околности, поставља нам
се задатак да максимално укључимо све своје
способности како бисмо очували наш идентитет,
традицију, баштину, духовност и омогућили искорак
са свјетским кретањима у тој области.
Културу треба, у склaду са финансијским
могућностима, верификовати на прави начин,
односно увидјети њено мјесто и улогу у
општедруштвеном животу.
Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности предлаже Програм културних
активности за 2009. годину, којим утврђује основне
правце расподјеле средстава из буџета општине
предвиђених за културу, као и правце у области
реконструкције и санације објеката у области
културе.

2. Самоиницијативне манифестације институција и удружења из области културе која дјелују на
подручју општине а на бази достављених програма
које ће разматрати Одбор за развој спорта, физичке
културе, културе, образовања и информисања и
менаџмент Општине.
Стање објеката у области културе
Иако је уложено много напора и финансијских средстава буџета Општине тренутно стање
објеката из области културе не задовољава све
растућим потребама. Просторије градске библиотеке нису у довољној мјери прилагођене намјени а
поготово читаонички простор што наводи на
размишљање да је зрела идеја обезбјеђења
адекватног простора за рад исте. Знатно обогађени
књижни фонд потребно је још допуњавати у чему
улогу мора узети локална заједница као и сами
запослени.
Инвестиције у Омладинске домове у Доњој Превији
(2008) и Доњем Рибнику (2007) су показала да се са
малим средствима може постићи много на развоју
спорта и културе.
Ипак, за највећи дио тренутних дешавања у
области културе користи се омладинска сала
Основне школе „Десанка Максимовић“, која је и
поред тога што су одређена средства уложена у
санацију, недовољно условна за организацију
озбиљнијих културних дешавања.

Програмски садржаји културних дешавања
Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности у сарадњи са Одбором за
развој спорта, физичке културе, културе,
образовања и информисања ће да прати рад свих
носиоца културних активности, а који се
финансирају из буџета општине.
Програмска оријентација у култури за 2009. годину
треба бити усмјерена на:
1. Праћење и подржавање к улт урних
активности за основце и средњошколце, са циљем
подизања свијести о значају културе у школском
васпитању и образовању,
2. Праћење и подржавање традиционалних
манифестација које су од интереса и значаја за
цијелу локалну заједницу,
3. Праћење, институционални надзор,
подржавање рада и финансирање у складу са
усвојеним буџетом, институција и удружења која
дјелују у области културе.
У оквиру програмске оријентације треба подржати
сљедеће:
1. Традиционалне манифестације при
обиљежавању важнијих датума као што су:

Програм финансирања
У буџету општине предвиђена су средства
за финансирање културе за текућу 2009. годину у
износу од 8.000 КМ. Планирана средстава из буџета
за финансирање активности из области културе
трошиће се у складу са постојећим ПРАВИЛНИКОМ
о начину утрошка средстава планираних
буџетом општине Рибник за развој спорта и
културе:
 40% планираних средстава утрошиће се на
организовање фестивала и манифестација које су
од интереса и значаја за цијелу локалну заједницу;
 35% средстава утрошиће са на институције
и удружења, као и појединце који дјелују у области
културе;
 15 % средстава утрошиће се на подржавање
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к улт урних ак тивности за основце и
средњошколце;


 Унапређење стручног рада са спортистима
кроз школовање и едуковање стручних радника.

10% остало.

Програмски садржаји спортских активности
Законом о локалној самоуправи ( ″Сл.гласник РС″ бр. 101/04), члан 20. прописане су
надлежности Општине у области спорта и физичке
културе. У том домену посебан акценат треба
ставити на :
 Обезбјеђивање усл ова и изградњу
спортских и рекреативних објеката. Завршетак
градње спортске дворане у Превији рјешила би
један од горућих проблема у области спорта;
 Д о г р а д њ а с ј ед и ш т а н а с п о р т с к и м
игралиштима;
 Изградња нових игралишта као и њихово
освјетљавање;
 Обезбјеђивање и усмјеравање школских
спортских такмичења.

2.СПОРТ
Законом о спорту (″Сл. гласник РС″, бр. 4/02)
уређују се општи интереси и развојни програми у
области спорта, услови за обављање спортских
активности, остваривање слободе удруживања и
организовања, права и обавезе спортиста, ученичке
и студентске активности, спортска такмичења и
приредбе.
″Европска повеља о спорту″ истиче спорт
као значајан чинилац људског развоја, значајан
садржај културе и стваралаштва, спорт представља
незаобилазану потребу човјека.
Програм спортских активности произилази
из обавеза утврђених у Закону о спорту и односи се,
највећим дијелом само на обавезе које су у оквиру
интереса локалне заједнице и у складу са њеним
могућностима и потребама. При томе се полази од
већ утврђеног става да спорт представља активност
од општег интереса, да је дио опште културе и
квалитета живота појединца и заједнице и да је у
савременим условима живота и рада, спорт све
више незаобилазна потреба човјека у чијем се
исходишту налази здравље, као базични предуслов
сваке људске дјелатности.
Спорт треба да буде једнако доступан свим
грађанима, а посебно дјеци и омладини која овим
путем налазе простор за игру, учење и провођење
слободног времена.
Основну структуру јединственог система
спорта подразумијевају подручја:

Програмска оријентација спорта у 2009. години
треба бити усмјерена на:
1. Праћење и подржавање традиционалних
манифестација;
2. Подржавање спортске рекреације као
средства здравља и културе грађана;
3. П р а ћ е њ е и п од р ж а ва њ е с п о ртс к о г
васпитања као педагошког процеса, с циљем
стварања навика спортског ангажовања током
цијелог живота.
У оквиру програмск е оријентације треба
организовати:
1.1 Од традиционалних манифестација треба
организовати:
- Васкршњи крос
- Меморијални турнир Душан Душко Берић
2.1. На подручју Општине треба подржати,
односно организовати видове спортске рекреације:
- турнире у малом фудбалу
- кошаркашке и одбојкашке турнире;

1. Спортско (физичко) васпитање
представља научно заснован и педагошки
организован процес васпитно-организованог рада с
дјецом и омладином.
2. Спортска рекреација, као средство
здравља и културе изражавања грађана у циљу
ублажавања негативних утицаја савремених
цивилизацијских токова.

Школска спортска такмичења у организацији
основних и средњих школа;
Рад на припреми олимпиjске екипе за учешће на
малим олимпиjским играма;
Подршка риболовним такмичењима и њихову
промоцију;

3. К в а л и т е т н и с п о р т , б и т н а
карактеристика је освајање већих спортских
резултата, сагласно олимпијском геслу ″Више″,
″Даље″, ″Брже″, тј. постизање врхунског спортског
стваралаштва.

Програм финансирања
У складу са чланом 17. Закона о спорту ( ″Сл.
гласник РС″, бр. 11/05), а у циљу остваривања
општег интереса општине Рибник у области спорта у
буџету планирају се намјенска средства за
финансирање ове области.
Планирана средстава из буџета општине за
финансирање спортских активности трошиће се у
складу са постојећим ПРАВИЛНИКОМ о начину
утрошка средстава планираних буџетом
општине Рибник за развој спорта и културе:
1. Средства за развој спорта – 8.000 КМ
30% планираних средстава утрошиће се на
реновирање и доградњу постојећих школских
игралишта;
30% средстава утрошиће се на организацију

Битне смјернице за развој спорта у 2009. години
На пољу развоја и унапређења спорта
предлаже се да се током 2009. године уради
сљедеће:
 Придавање већег значаја физичком
васпитању у основним и средњим школама;
 Придавање одговарајућег значаја
спортским активностима као садржајној структури
слободног времена младих;
 Стварати материјалне и кадровске услове
за оснивање спортских клубова;
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На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник («Службени гласник општине Рибник»
бр.14/05), и члана 110. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, број 16/05.), Скупштина општине Рибник је
разматрала допуњен Извјештај о раду ООЦК
Рибник за 2008. годину, на 5-ој редовној сједници
СО-е, одржаној дана 04.03. 2009. године, и
донијела следећи:

општинских спортских такмичења
20% средстава биће утрошено на куповину
неопходне спортске опреме;
10% средстава утрошиће се на медаље,
признања и награде;
10% остало.
2. Средства за школска такмичења – 5.000 КМ,
ће се трошити у складу са постојећим Правилником
о утрошку средстава за школска такмичења на
општинском и регионалном нивоу:
60% средстава за школска такмичења у
наставним предметима;
40% средстава за олимпијске спортске игре
ученика;

ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Рибник усваја
допуњен Извјештај о раду Општинске организације
Црвеног крста Рибник за 2008. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у Службеном гласнику
општине Рибник.

3. Шаховски клуб – 2.000 КМ;
4. Средства за Рукометни клуб Рибник – 2.000
КМ.

ДОСТАВЉЕНО:
- Начелнику општине,
- ООЦК Рибник,
- Скупштини општине,
- а/а

Обиљежавање значајних датума
За праћење и подржавање традиционалних
манифестација које су од интереса и значаја за
цијелу локалну заједницу у буџету општине
предвиђена су и средства од 16.000 КМ за
обиљежавање значајних датума из којих се
покривају трошкови за:

Broj: 02-323-1-1/09.
Datum, 06.03.2009.

_____________________
Небојша Караћ

___________________________________________
На основу члана 1. и 4. Закона о
административним таксама и накнадама –
пречишћени текст („Службени гласник Републике
Српске“, број: 8/09.), члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04.) и
члана 37. Статута општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник“, број: 14/05.), Скупштина
општине Рибник на 5-ој сједници одржаној
04.03.2009. године, д о н о с и:

1. Васкршњи крос – 3.500 КМ
2. Дани на Сани (јуни) - 1.000 КМ
3. Дан Бригаде (4.јуни) – 1.500 КМ
4. Видовдански сусрети фолклора - 1.500 КМ

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ТАРИФНИКУ
ОПШТИНСКИХ
АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСА

5. Свечаности поводом дана Општине и крсне
славе Општине (Мала Госпојина 21.септембар) –
5.000 КМ

Члан 1.
У тарифном броју 5. Одлуке о тарифнику
општинских административних такса број: 02-4601/07. од 10.05.2007. год. додаје се нови став који
гласи:
Потврда о чињеници живота ........................ 5 КМ

6. Меморијални турнир у малом фудбалу
″Душан Душко Берић″ (август) – 3.500 КМ
Све поменуте традиционалне манифестације су
културно-спортског карактера и као такве су
саставни дио програмске оријентације за културноспортске активности које ће бити организоване на
подручју општине Рибник у 2009. години.
Сви предложени програмски садржаји културноспортских активности спроводе и мјере дефинисане
документом „Омладинска политика општине Рибник
2009-2013“.
Предложени програм ће бити реализован у
зависности од оставарења планираних буџетских
средстава за 2009. годину.

Фебруар, 2009. године

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

Члан 2.
О извршењу ове Одлуке стараће се
Одјељење за општу управу.
Члан 3.
Ова Одлука чиниће саставни дио Одлуке о
тарифнику општинских административних такса
број: 02-460-1/07. од 10.05.2007. год.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у Службеном
гласнику општине Рибник.

Обрађивач:
Одјељење за привреду,финансије
и друштвене дјелатности

Broj: 02-460-1-1/09.
Datum, 05.03.2009.
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ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
_____________________
Небојша Караћ

Службени гласник општине Рибник
На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник («Службени гласник општине Рибник»
бр.14/05), и члана 110. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, број 16/05.), Скупштина општине Рибник је
разматрала Информацију по проведеном јавном
позиву за подношење захтјева за додјелу
стипендија за буџетску 2009. годину, на 5-ој
редовној сједници СО-е, одржаној дана 04.03. 2009.
године, и донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1. Да се свим студентима (укупно 67
студената), који су поднијели захтјев за стипендију
као и ученику међународне гимназије одобри
стипендија.
2. Средства која недостају обезбједиће се
ребалансом буџета.
3. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у Службеном гласнику
општине Рибник.
ДОСТАВЉЕНО:
- Начелнику општине,
- Одјељење за привреду,
- Скупштини општине,
- а/а

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

_____________________
Broj: 02-022-8/09.
Небојша Караћ
Datum, 06.03.2009.
_____________________________________________________

На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник («Службени гласник општине Рибник»
бр.14/05), и члана 110. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, број 16/05.), Скупштина општине Рибник је
разматрала Предлог плана уписа ученика у први
разред СШЦ „ЛАЗАР ЂУКИЋ“ Рибник за школску
2009/10. годину, на 5-ој редовној сједници СО-е,
одржаној дана 04.03. 2009. године, и донијела
следећи:
ЗАКЉУЧАК
Да се у школској 2009/2010 години упишу
следећа занимања :
1. гимназија , четврти степен, једно одјељење,
2. п о љ о п р и в р е д н и т е х н и ч а р , ч е т в р т и
степен,једно одјељење,
3. машинство и обрада метала, трећи
степен,једно одјељење.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у Службеном гласнику
општине Рибник.
ДОСТАВЉЕНО:
- Начелнику општине,
- СШЦ „Лазар Ђукић“ Рибник,
- Скупштини општине,
- а/а

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
Broj: 02-611-4-1/09.
_____________________
Datum, 06.03.2009.
Небојша Караћ
_____________________________________________________
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Службени гласник општине Рибник
На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник («Службени гласник општине Рибник»
бр.14/05), и члана 110. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, број 16/05.), Скупштина општине Рибник је
разматрала Информацију Радне групе формиране
на основу закључка СО-е Рибник,бр.02-6118/08/09,од.04.02.2009.године, а у вези допуне
извјештаја Основних школа за 2008.годину ,
Општине Рибник на 6-ој редовној сједници СО-е,
одржаној дана 31.03. 2009. године, и донијела
следећи:

На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник («Службени гласник општине Рибник»
бр.14/05), и члана 110. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, број 16/05.), Скупштина општине Рибник је
разматрала Информацију о пословању у 2008.
години и тренутном стању у ЈП „Шуме РС“
ШГ“Рибник“, на 6-ој
редовној сједници СО-е,
одржаној дана 31.03. 2009. године, и донијела
следећи:
ЗАКЉУЧАК
Прихвата се информација о пословању ШГ „Рибник“
за 2008.годину из које се види да је предузеће у
2008.години пословало позитивно, редовно
исплаћивало репрограм и обавезе према
радницима.Такође се види да су измирене све
уговорене обавезе према добављачима и
извођачима радова.Упркос тешкоћама домаћим
дрвопрерађивачима у 2008. години је испоручена
потребна количина сировине а кренуло се и у
значајне инвестиције (изградња управне
зграде,израда ШПО,набавка трактора).Уложена су
значајна средства у одржавање шумских путева,
запослено је 17 нових радника и дошло је до
повећања плата.Због поремећаја на
тржишту(економска криза)дошло је до отежаног
пласмана резане грађе што је изазвало мању
потражњу техничког дрвета и стварања веће залихе
трупаца јеле и смрче.
У циљу превазилажења настале ситуације СО-е
предлаже следеће Закључке:
1. Да се домаћим дрвопрерађивачима обезбједи
довољна количина техничког и огревног дрвета која
се може пласирати на тржиште а у циљу очувања
радних мјеста постојећих капацитета.
2. Да се покрене иницијатива за смањење цијене
техничког и огревног дрвета (обловине јеле,смче и
букве),у циљу повећања конкурентности домаћих
дрвопрерађивача.
3. Да се у 2009.години води пословна политика која
ће обезбједити стабилно пословање предузећа,
редовно испуњавање обавеза према радницима,
локалној заједници и држави а инвестициона
политика да се води у складу са реалним
могућностима.
4. За реализацију ових закључака задужује се
начелник општине Рибник и директор ШГ “Рибник“.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у Службеном гласнику
општине Рибник.

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се информација комисије за допуну
извјештаја основних школа за 2008. годину.
2. Да се нађе адекватно рјешење за квалитетно
водоснабдјевање основних школа на територији
Општине Рибник.
3. Да се врше апликације од стране менаџмента
школа према ресорном министарству у циљу
отклањања уочених недостатака.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у Службеном гласнику
општине Рибник.
ДОСТАВЉЕНО:
- Начелнику општине,
- Основним школама,
- Скупштини општине,
- а/а
Број: 02-61-5-1/09.
Датум, 02.04.2009.год.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
_____________________
Небојша Караћ

___________________________________________
На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник («Службени гласник општине Рибник»
бр.14/05), и члана 110. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, број 16/05.), Скупштина општине Рибник је
разматрала Извјештај о раду општинске борачке
организације Рибник за 2008. годину, на 6-ој
редовној сједници СО-е, одржаној дана 31.03. 2009.
године, и донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Извјештај о раду Општинске
борачке организације Рибник за 2008. годину.
2.
Да се под хитно исправе све
негативности на које је указао надзорни одбор.
3.
Да се Скупштини општине Рибник
достави извјештај о раду за период:01.01-30.06.
2009. године како би се могло утврдити да ли се
препоруке и упутства надзорног одбора поштују.У
истом извјештају доставити имена породица којима
је додјељена помоћ у 2008.години као и у првој
половини 2009.године.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у Службеном гласнику
општине Рибник.

ДОСТАВЉЕНО:
- Начелнику општине,
- ШГ „Рибник“,
- Скупштини општине,
- а/а

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
Број: 02-332-24/09.
_____________________
Датум, 02.04.2009.год.
Небојша Караћ
_____________________________________________________

ДОСТАВЉЕНО:
- Начелнику општине,
- ОБО Рибник,
- Скупштини општине,
- а/а
Број: 02-56-1/09.
Датум, 02.04.2009.год.
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ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
_____________________
Небојша Караћ

Службени гласник општине Рибник
II ПРЕГЛЕД УПОТРЕБЕ РЕПРОДУКЦИОНОГ
МАТЕРИЈАЛА

На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник («Службени гласник општине Рибник»
бр.14/05), и члана 110. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, број 16/05.), Скупштина општине Рибник је
разматрала Приједлог Плана прољетне сјетве на
подручју Општине Рибник за 2009.годину на 6-ој
редовној сједници СО-е, одржаној дана 31.03. 2009.
године, и донијела следећи:

Ред.
Бр.

Кукуруз

2.
3.
4.
5.
6.

Кромпир
Зоб
Јечам
Пшеница јара
Разно поврће (
пасуљ,лук,купус...)
Дјетелина
Луцерка
УКУПНО:

7.
8.

360
120
40
40
30
120

7
4
661

10
5
725

NPK - ђубриво

725

108,75

KAN

725

72,5

Сјеме - кукуруз

360

10,8
0,03

5.

Сјеме - кромпир

120

240,0
2,0

6.

Сјеме - зоб

40

8,0
0,2

7.

Сјеме - јечам јари

40

7,2
0,18

8.

Сјеме – пшеница
јара

30

7,5
0,25

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Из табеле 1 се види да је обим сјетвених
површина у односу на прошлу годину повећан за 64
ha, односно за 8.8 %. Разлози за ово повећање леже
у смањењу цијене дизел горива у односу на прошлу
годину и подстицајним мјерама од стране
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске које се састоје у
регресирању дизел горива и вјештачког ђубрива.
Наиме, за наведена подстицајна средства захтјеве
је поднијело 100 пољопривредних произвођача, са
укупно планираних 200 ha засијаних површина.
Количина регресираног дизел горива по једном
хектару износи 120 l, а количина NPK ђубрива 250 kg
(укупно за општину Рибник 22 020 l дизел горива и 48
400 kg NPK ђубрива). Регресирано дизел гориво и
вјештачко ђубриво пољопривредни произвођачи ће
бити у могућности платити и по завршетку сјетве.
К а о и п р ет ход н и х год и н а , п р о м ет
репродукционог материјала се врши путем већег
броја продавница које углавном немају запослена
одговарајућа стручна лица, те се јавља проблем
који је дужи низ година већ присутан, а то је да
произвођачи не добијају адекватна стручна
упутства и савјете што се одражава на ефекте
сјетве. Неправилном употребом сјемена, вјештачког
ђубрива и средстава за заштиту биља квалитет и
квантитет пољопривредних производа је заначајно
умањен.
Број погонске и прикључне механизације се,
с обзиром на обим пољопривредне производње,
може сматрати задовољавајућим, јер постоји око
150 трактора различите снаге, а разних тракторских
прикључака има око 350. Међутим, територијални
распоред механизације је неравномјеран, а неки
власници механизације из одређених разлога не
обављају сјетвене радове, док с друге стране
постоје и пољопривредници који су заинтересовани
за обраду већих површина, али нису у могућности
да набаве механизацију и репро-материјал или да
плате услуге механизације што умањује ефекат
постојања наведених пољопривредних машина и
прикључака са становишта остварења плана сјетве.
Због постојања екстензивног начина бављења
пољопривредом постоји и већи број коњских
запрега (укупан број грла око 300,односно око 100
запрега) за које важе сличне констатације као и код

План за
2009.
год. у ha

120
25
25
10
120

2.

4.

I ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕЊА ПЛАНА СЈЕТВЕ ЗА
2008. И ПЛАН ЗА 2009. ГОДИНУ

1.

725

Укупна
потрошња
t
3 625,0

0,1

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

Остварење
за
2008. год.
у ha
350

Стајњак

3.

ПЛАН
Прољетне сјетве за 2009. годину

Култура

1.

t/ha

0,15

_____________________
Број: 02-330-5/09.
Небојша Караћ
Датум, 02.04.2009.год.
_____________________________________________________

Ред.
бр.

Површ ина
ha

5,0

ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се План прољетне сјетве на
подручју Општине Рибник за 2009.годину.
2. Да се Извјештај допуни подацима о
сјетвеним површинама хељде од стране земљорадничке задруге „Ситница“.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у Службеном гласнику
општине Рибник.
ДОСТАВЉЕНО:
- Начелнику општине,
- Одјељењу за привреду,финансије
и друштвене дјелатности општине,
- Скупштини општине,
- а/а

Врста – назив
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Службени гласник општине Рибник
На основу члана 6. 7. и 8. Закона о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске («Службени гласник РС», бр.
41/03.) и члана 37. Статута општине Рибник,
(«Службени гласник општине Рибник» бр. 14/05.),
Скупштина општине Рибник
на шестој сједници
одржаној 31.03. 2009. године, д о н и ј е л а ј е:

механизације.
Обавеза општинске инспекције ( пољопр-ивредне и
тржишне ) је, као и претходном периоду, да прати и
контролише набавку и продају сјемена, вјештачког
ђубрива као и средстава за заштиту биљака, у циљу
ефикасније пољопривредне производње.
У циљу повећања сјетвених површина
потребно је да улога Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде буде већа како у смислу
повећавања средстава за подстицајне мјере, тако и
у прилагођавању услова за остваривање подстицаја
ситнијим пољопривредним произвођачима, који
због садашњих критеријума нису у могућности да
остваре право на подстицајна средства. Наиме
подстицајна средства планирана за овогодишњу
прољетну сјетву, изражено у новцу, износе мање од
100 КМ/hа (20 % од набавне цијене дизел горива и
NPK ђубрива), што је у односу на прошлу годину
много мањи износ (прољетна сјетва 2008 године
200 КМ/ha, јесења сјетва 2008 године 250 КМ/hа). С
обзиром да је наша општина углавном рурална и да
је заступљен већи број ситних пољопривредних
произвођача, они нису у могућности да остварују
право на подстицајна средства, јер је услов за
подношење захтјева минимална засијана површина
од 1 ha кукуруза или 1 ha јарих жита, односно 0,5 ha
поврћа.
Повећање приноса са површина које ће бити
засијане могуће је остварити уколико се промет и
продаја репро-материјала доведе на један виши
ниво, прије свега јачим контролама квалитета
сјеменског материјала и средстава за заштиту
биља, а такође и запошљавањем стручних лица која
би пољопривредницима давали савјете о правилној
употреби репро-материјала за сјетву.
Употреба савременије механизације, која до
сада није имала примјену на овим просторима,
прије свега пнеуматске сијачице, берача кукуруза,
роло-балера и других пољопривредних машина би
такође утицала на ефикасност пољопривредне
производње. Уз кориштење наведене механизације,
велики значај има и примјена нових технологија
узгоја биљних култура, система наводњавања
земљишта и најновијих средстава за заштиту
биљака.
Такође је потребно стално указивати на
потребу регистрације пољопривредних
произвођача, без које убудуће неће бити могуће
остварити било какав подстицај за пољопривредну
производњу.
Активнија улога задруга и других удружења
пољопривредника би такође утицала на квалитет
пољопривредне производње и повећање сјетвених
површина, највише у смислу едукације пољопривредника, али и у организовању комплетног процеса
производње.

ОДЛУКУ
о
утврђивању критеријума за избор и
именовање Директора
Дома здравља «Рибник» Г.Рибник
Члан 1.
Овом одлуком ближе се утврђују
критеријуми за избор и именовање директора Дома
здравља „Рибник“ Г. Рибник.
Члан 2.
Под критеријима за именовање из
претходног става сматрају се степен образовања,
стручно знање, радно искуство, као и други услови и
стандарди утврђени овом одлуком.
Члан 3.
Општи и посебни услови за избор и
именовање директора Дома здравља „Рибник“ Г.
Рибник су:
А – ОПШТИ УСЛОВИ:
1.
Да је држављанин Републике
Српске или БиХ,
2. Да је старији од 18 година,
3. Да има општу здравствену способност,
4. Да није отпуштен из државне службе на
било којем нивоу власти у БиХ или ентитету, као
резултат дисциплинске мјере у периоду од три
године прије објављивања конкурса,
5. Да није осуђиван за кривична дјела на
безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци
затвора као и за кривично дјело које га чини
неподобним за обављање наведене функције,
6. Да се против њега не води кривични
поступак,
7. Да се на њега не односи члан IX тачка 1.
Устава БиХ,
8. Да не обавља дужности, активности или да
није на положају који доводи до сукоба интереса у
вршењу функције у смислу Закона о сукобу
интереса у институцијама власти у БиХ.
В – ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
1. Висока стручна спрема VII степен,
2. Најмање пет година радног искуства у
струци,
3. Да је у предходном раду испољио стручна и
професионална знања као и способности
организовања и руковођења

Број: 02-330-5/09
Датум: 17.03.2009. год.
План сачинио
________________________
Горан Станаревић дипл.инж.

Начелник одјељења
___________________________
Радмила Галић дипл.ецц.
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Службени гласник општине Рибник
.
На основу члана 9. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Rепублике
Српске («Службени гласник РС», бр. 25/03. и 41/03.)
члана 37. Статута општине Рибник, («Службени
гласник општине Рибник» бр. 14/05.),и члана
110.Пословника општине Рибник(„Службени
гласник општине Рибник,бр.16/05),
Скупштина
општине Рибник је на сједници одржаној 31.03. год.
д о н и ј е л а:

Члан 4.
Поступак избора директора, спроводи
Комисија за избор и именовање, према одредбама
Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске.
Члан 5.
Скупштина општине на приједлог комисије
за избор и именовање врши избор и именовање на
функцију из тачке 1. ове одлуке.

ОДЛУКУ
о
Именовању Комисије за избор и именовање
Директора
Дома здравља «Рибник» Г.Рибник

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у Службеном
Гласнику општине Рибник.
ДОСТАВИТИ:
- Начелнику општине,
- СО-е,
- Дому здравља „Рибник“,
- а/а.

Члан 1.
У Комисију за избор Директора Дома
здравља «Рибник» Г. Рибник се именују:
1. Караћ Небојша, - предсједник комисије,
2. Радмила Галић,- члан
3. Душко Дакић, - члан
4. др.Ранко Вулин, - члан
5. Милена Росић - члан

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

_____________________
Број: 02-111-4/09.
Небојша Караћ
Датум, 02.04. 2009.год.
_____________________________________________________

На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Rепублике
Српске («Службени гласник РС», бр. 25/03.и 41/03.)
и члана 37. Статута општине Рибник,члана 110
Пословника општине Рибник(„Службени гласник
општине Рибник“,бр.16/05), Скупштина општине је
на сједници одржаној 31.03.2009. године донијела:
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање
Директора Дома здравља «Рибник» Г.Рибник

Члан 2.
Задатак Комисије за избор је да размотри
припсјеле пријаве на конкурс, сачини листу са ужим
избором кандидата који испуњавају критеријуме за
именовање, по потреби прикупи додатне
информације о кандидатима, обави интервју са
кандидатима и након тога предложи ранг листу
кандидата Скупштини општине на разматрање и
доношења коначне одлуке.

Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за избор и
именовање Директора Дома здравља «Рибник» Г.
Рибник због истека мандата.

Члан 3.
Административно – техничке послове за
потребе Комисије обављаће надлежне службе
општинске управе Рибник.

Члан 2.
Конкурс ће садржавати опште и посебне
критеријуме, за избор и именовања на функције из
тачке 1. ове одлуке прописане Законом о
министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске, општим актима Дома здравља
«Рибник» Г. Рибник и Одлуком о утврђивању
критеријума за избор директора дома здравља
„Рибник“ Г.Рибник.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења , а биће објављена у Службеном
Гласнику општине Рибник.
ДОСТАВИТИ:
1. Комисији од 1 – до 5.
2. Начелнику општине,
3. СО-е,
4. Дому здравља „Рибник“,
5. а/а.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
Број: 02-111-4-3/09.
_____________________
Датум, 02.04.2009.год.
Небојша Караћ
_____________________________________________________

Члан 3.
Рок за подношење пријава на овај конкурс је
15. дана од дана објављивања у Службеном
гласнику РС и дневном листу „Фокус“.
Члан 4.
Поступак избора, укључујући преглед
приспјелих понуда на конкурс и предлагање
кандидата, у складу са утврђеним критеријумима,
извршиће Комисија за избор.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у Службеном Гласнику општине
Рибник и на огласној табли општине.
Број: 02-111-4-1/09.
Датум, 02.04.2009.год.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
_____________________
Небојша Караћ
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Службени гласник општине Рибник
заједнице

На основу члана 37. Статута општине
Рибник
(«Службени гласник општине, број:
14/05.),члана 110.Пословника општине Рибник
(„Службени гласник општине,бр.16/05) и члана 24 и
25. Статута Д.З. «Рибник» Г. Рибник, Скупштина
општине Рибник
је на сједници одржаној
31.03.2009. године донијела:

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у Службеном гласнику
општине Рибник.
ДОСТАВЉЕНО:
- Именованом,
- Начелнику општине,
Небојша Караћ
- СО-е,
- а/а.

ОДЛУКУ
о
именовању вршиоца дужности директора
Члан 1.
На функцију вршиоца дужности директора
Дома здравља «Рибник» Г. Рибник именује се др.
Душан Пролић због истека мандата досадашњег
директора.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС», број: 101/04,
118/05. и 42/05.),a везано за члан 3.Закона о јавном
о к у п љ а њ у ( “ С л у ж б е н и гл а с н и к Ре п у бл и к е
Српске“,бр.118/08), члана 37. Статута општине
Рибник («Сл. гласник општине Рибник», бр. 14/05.),
члана 110.Пословника СО-е (“Сл.гласник општине
Рибник, бр.16/05), Скупштина општине Рибник је на
шестој сједници одржаној дана 31.03.2009. год. је
донијела:

Члан 2.
Вршилац дужности директора именује се на
период од 01.04.2009. год. до завршетка поступка по
конкурсу за избор и именовање директора Дома
здравља „Рибник“ Г. Рибник.
Члан 3.
Именовани ВД директора из тачке 1. ове
Одлуке има права и обавезе утврђене Законом и
другим општим актима Дома здравља.

ОДЛУКУ
О одређивању простора примјереног
за јавне скупове

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у Службеном Гласнику општине
Рибник.
ДОСТАВИТИ:
1. др.Душану Пролићу,
2. Дому здравља „Рибник“,
3. Начелнику,
4. СО-е
5. а/а

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

Број: 02-61-6/ 09.
_____________________
Датум, 02.04.2009.год.
Небојша Караћ
_____________________________________________________

Члан 1.
Овим се одређује простор примјерен за
јавне скупове у смислу Закона о јавном окупљању.
Члан 2.
На територији Општине Рибник простором
примјереним за јавне скупове одређују се :
1. Н а те р и то р и ј и Го р њ е г Р и б н и к а
игралиште за мали ногомет и кошарку у оквиру
основне школе.
2. На територији Превије игралиште за
мали ногомет у кругу основне школе „Никола
Мачкић“ у Превији.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

_____________________
Брoj: 02-111-4-2/09.
Небојша Караћ
Датум, 02.04.2009.год.
___________________________________________________________

На основу члана 125.Закона о основном
образовању и васпитању („Службени гласник
РС,бр.74/08), члана 7.Правилника о раду школског
одбора („Службени гласник РС“, бр.07/09), члана
37.Статута општине Рибник („Службени гласник
Општине Рибник“ , бр.14/05) и члана 110.
Пословника СО-е („Службени гласник Општине
Рибник, бр.16/05), Скупштина општине Рибник на
четвртој редовној сједници одржаној дана
04.02.2009. године, д о н о с и:

Члан 3.
Организатори јавних скупова обавезни су да
се придржавају одредаба Закона о јавним
скуповима.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења,а
биће објављена у Службеном гласнику Општине
Рибник.

ОДЛУКУ
О избору члана Школског одбора

ДОСТАВИТИ:
- Начелнику општине,
- СО
- а/а.

Члан 1.
Ивановић Јове Драго изабран је за члана
школског одбора Основне школе „Никола Мачкић“
Превија испред локалне заједнице општине Рибник.

Број: 02-053-2/09.
Датум, 02.04. 2009.год.

Члан 2
Наведени члан има права и обавезе
утврђене Законом и другим актима као и да дјелује и
ради у интересу и за опште добро цјелокупне
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ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
_____________________
Небојша Караћ

Службени гласник општине Рибник
На основу члана 37. и 67. Статута општине
Рибник («Службени гласник општине Рибник»
бр.14/05), и члана 110. Пословника Скупштине
општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, број 16/05.), Скупштина општине Рибник је
разматрала Захтјев за додјелу мјесечне стипендије
за школовање Вујић Предрага,на 6-ој редовној
сједници СО-е, одржаној дана 31.03. 2009. године,
и донијела следећи:

удруж. дрвопрерађ.,
7. др.Душан Пролић - члан комисије,Директор
Дома здравља,
8. Далиборка Кевац - члан комисије, Представник школе,
9. Љубан Симић - члан комисије,Представник
омладине,
10. Миланко Малешевић- члан комисије,
Подпредсједник Скупш.општ.

ЗАКЉУЧАК
1. Ученику (богослову) четврте године
Српске Православне богословије „Света Три
Јерарха“ манастира Крка Вујић Предрагу додјељује
се стипендија за текућу школску годину.
2.Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у Службеном гласнику
општине Рибник.

Члан 3.
Комисија се именује с циљем да:
 Промовише ширу заступљеност и
ангажованост цивилног друштва, група у оквиру
заједнице, мјесних заједница, невладниних
организација, итд. на развоју заједнице и у
општинским активностима;
 Подржава и унапређује механизме за
учешће грађана у активностима заједница и
општина;
 Одређује који од кандидованих пројеката
представљају приоритете за додјелу средстава
гранта и развојне програме, које осигуравају домаћи
и међународни донатори/организације у складу са
условима предвиђеним за поједине програме за
додјелу грантова/развојне програме, и
 Прати имплементацију одобрених
пројеката.

ДОСТАВЉЕНО:
- Вујић Предрагу,
- Начелнику општине,
- Одјељење за привреду,
- Скупштини општине,
- а/а

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:

_____________________
Број: 02-67-1/09.
Небојша Караћ
Датум, 02.04.2009.год.
_____________________________________________________

На основу члана 37. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“, број:
14/2005.) и члана 35 и 110. Пословника Скупштине
општине, а у складу са Меморандумом о
разумијевању (наш бр. 01-323-4/8) закљученим
дана 03.03.2008. године, између општине Рибник и
Пројекта Управне Одговорности ГАП у БиХ,
Скупштина општине Рибник, на сједници одржаној
дана 31.03.2009.године, донијела је слиједећу:

Члан 4.
У састав Комисије улазе предсједник,
замјеник предсједника, чланови и секретар. Мандат
именованих чланова се подудара са периодом
општинских избора у БиХ.
Члан 5.
Комисија доноси одлуке натполовичном
већином гласова у присуству најмање половине
чланова наведених у Одлуци Скупштине општине.

ОДЛУКУ
О претпоставкама, начелима и начина израде
Листе приоритета и именовању Комисије за
планирање развоја заједнице
(Communiti Development Planning Committee –
CDPC)

Члан 6.
Комисија је за свој рад одговорна Скупштини
општине.
Члан 7.
Записник на састанцима Комисије води
секретар комисије.

Члан 1.
Начелник општине се обавезује да са
именованом кмисијом разради и припреми Листу
приоритета у року од 2 мјесеца од дана пријема ове
Одлуке за текућу годину.

Члан 8.
Одлука ступа на снагу даном доношења и
оглашава се на огласној табли у општини,
„Сл.гласник општине Рибник“ и на интернет
страници општине Рибник.

Члан 2.
Именује се Комисија за планирање развоја
заједнице (CDPC или „Комисија“) у сљедећем
саставу:
1. Неђо Стојаковић - Предсједник комисије,
Начелник општине,
2. Стеван Јовичић - Замјеник предсј. комисије,
Замјеник Начелника општине,
3. Миле Врачар - Секретар комисије,Виши
стр.сар.за друштв.дјела.,
4. Милан Зорић - члан комисије, Секретар
Мјесне заједнице,
5. Душко Дакић - члан комисије,Начелник
одјељења,
6. Рајко Калабић - члан комисије, Предсј.

ДОСТАВЉЕНО:
1. Члановима комисије
2. ГАП-у,
3. Тиму за техничке услуге,
4. Огласна табла,
5. а/а
Број: 02-014-9/09.
Датум, 02.04.2009.год.
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ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
_____________________
Небојша Караћ

Службени гласник општине Рибник
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС», број: 101/04,
118/05. и 42/05.),члана 37. Статута општине Рибник
(«Сл.гласник општине Рибник», бр. 14/05.),
Скупштина општине Рибник на шестој сједници
одржаној дана 31.03.2009. год. је донијела:

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења,а
примјењиваће се од 24.3.2009.године.
ДОСТАВИТИ:
- Начелнику општине,
- Одјељење за привр. фин. и др.дјелат.
- СО-е,
- а/а.

ОДЛУКА
о субвенцији за јавни превоз на подручју
општине Рибник

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
Број: 02-460-2-2/09.
_____________________
Датум, 02.04. 2009.год.
Небојша Караћ
_____________________________________________________

Члан 1.
Одобрава се субвенција за јавни превоз на
економски неисплативим аутобуским линијама на
подручју општине Рибник које обавља превозник
Д.О.О. „ЧИЧА“ Драгорај 20А у мјесечном износу од
2.220,00 КМ и 350,00 КМ превознику
АТП“Сладојевић турс“ према правцима датим у
Приједлогу реда вожње субвенцираних линија.

ПРИЈЕДЛОГ РЕДА ВОЖЊЕ
СУБВЕНЦИРАНИХ ЛИНИЈА
1.РИБНИК –ВРБЉАНИ

Члан 2.
Задужује се Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности да сачини
уговор са превозником којим ће се регулисати
међусобна права и обавезе.
Члан 3.
Отказни рок за било коју уговорену страну је
30 дана.

У радне дане пређено км
........................... 224 км
Укупно 224 км х 22 радна дана ...............
4.928 км
За вријеме викенда 25 км х 4 радна дана
.................................................100 км
Укупно 100 км х 8 радна дана ....................... 800 км
За мјесец дана укупно пређено км ................ 5.728 км

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
а примјењиваће се од 01.04.2009. год. и биће
објављена у Службеном гласнику општине Рибник.

2.РИБНИК - СЛАТИНА

ДОСТАВИТИ:
- Начелнику општине,
- Одјељење за привр. фин. и др.дјелат.
- СО-е,
- а/а.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
Број: 02-345-19/09.
_____________________
Датум, 01.04. 2009.год.
Небојша Караћ
_____________________________________________________

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи («Службени гласник РС», број: 101/04,
118/05. и 42/05.),члана 37. Статута општине Рибник
(«Сл.гласник општине Рибник», бр. 14/05.), члана
110.Пословника СО-е(“Сл.гласник општине Рибник,
бр.16/05), Скупштина општине Рибник на шестој
сједници одржаној дана 31.03.2009. год. је донијела:

Укупно пређено км 72 км х 22 радна дана
...................................................................... 1.584 км

ОДЛУКУ
О ослобађању таксе
Члан 1.
Ослобађа се обавезе плаћања таксе на овјеру
потписа за регресирану нафту и вјештачко ђубриво
96 (деведесет шест) пољопривредних произвођача
прописаном тарифником општинских административних такса и по Уговору са Дирекцијом за робне
резерве за 2009.годину.
Члан 2.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
општу управу.
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Службени гласник општине Рибник
3.

ГОРЊЕ РАТКОВО

Укупно пређених км 146 км х 22 радна дана
..................................................................... 3.212 км
4.

ЦРКВЕНО

Укупно пређено км 100 х 4 ....................
5.

400 км

Д. РАТКОВО

Укупно пређено км 68 х 2 = 136 км х 4
......................................................................... 544 км
Укупно

11.468 км

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е:
Број: 02-345-19/09.
Датум, 30.03.2009.год.

_____________________
Небојша Караћ
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