СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК
Број: 2/2010, Година XI, Датум: Фебруар 2010.
Раде Јованића бб, Тел/Факс: 050 / 430-070, Е-mail: soribnik@teol.net, www.opstinaribnik.org
На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС” бр. 101/04; 42/05; 118/05),
члана 46. Статута општине Рибник (“Сл.гласник
општине Рибник“, број: 14/05.) и члана 30. Пословника
Скупштине општине, (“Службени гласник општине
Рибник” бр. 16/05), Скупштина општине Рибник је
на 16-ој редовној сједници одржаној дана 26.02.2010.
године, донијела:

пружа стручну помоћ у изради приједлога које они
подносе скупштини и радним тјелима, даје стручна
објашњења о појединим проблемима на које наилазе у
току рада скупштине, стара се о обезјеђењу техничких
услова за њихов рад
-врши и друге стручне и административнотехничке послове по захтјеву Скупштине и
предсједника Скупштине

ОДЛУКУ
о образовању Стручне службе Скупштине
општине

Члан 4.

Члан 1.
Овом Одлуком образује се стручна служба
Скупштине, уређује њена организација, дјелокруг
рада , финансирање, права и одговорност запослених,
те друга питања од значаја за њен рад.
Члан 2.
Стручна службе Скупштине обавља стручне ,
административне, техничке и друге послове за потребе
скупштине, њених радних тијела и одборника.
Члан 3.
У вршењу послова из члана 2. ове одлуке , стручна
служба скупштине нарочито:
-обавља послове организације и припреме
одржавања сједница скупштине
-административно- техничке послове за радна
тијела
-административно техничке послове за потребе
клуба одборника
-обезбјеђује уредно вођење записника са сједница
скупштине и њених радних тијела и њихово уредно
чување и кориштење
-води одговарајућу евиденцују донијетих аката,
сређује и чува прописе и друга акта које доноси
Скупштина
-обавља
послове
којима се обезбјеђује
остваривање права одборника, на њихово тражење

Радом Стручне службе Скупштине руководи
Секретар скупштине.
Члан 5.
У вршењу послова из члана 4. Секретар скупштине
општине је дужан:
-да се стара о остваривању права и дужности
одборника и обезбјеђивању услова за за рад клубова
одборника
-да прима иницијативе и приједлоге упућене
Скупштини и даје их на даљу обраду надлежним
органима и службама
-да обезбједи правно- техничку обраду аката
усвојених на сјендици Скупштине
-да благовремено објављује прописе и друге акте
које је донијела Скупштина и доставља закључке и
одборничка питања надлежним органима и службама
-да врши и друге послове утврђене Статутом,
Пословником Скупштине и овом Одлуком.
Члан 6.
Права и одговорности запослених у Стручној
служби скупштине општине и појединачни опис
послова уређују се Правилником о организацији и
систематизацији радних мјеста.
Члан 7.
Средства за финансирање рада Стручне службе
скупштине општине обезбјеђују се у буџету општине.
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Члан 8.

донијела следећи:

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Број:02-153-1/10
Датум:01.03.2010.године

Предсједник СО
Небојша Караћ

ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник се упознала са
Информацијом са Прве конференције предсједника
скупштина јединица локалне самоуправе Републике
Српске одржане 4-5 фебруара 2010. год. у Требињу.

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 на 16-ој редовној
сједници СО-е, одржаној дана 26.02.2010.године
донијела следећи:

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

ЗАКЉУЧАК

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 2010.годину на 16-ој редовној сједници СО-е,
одржаној дана 26.02.2010. године, и донијела следећи:

1.Скупштина општине Рибник се упознала са
Информацијом о раду и активностима
невладиних
организација које дјелују на подручју општине Рибник
за 2009. годину.
2.Скупштина општине Рибник је задовољна
сарадњом са невладиним организацијама
и
подржава њихове активности.

Број:02-022-11/10		
Датум:01.03.2010.године

Предсједник СО
Небојша Караћ

ЗАКЉУЧАК

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

1.Скупштина општине Рибник усваја
План
прољетне сјетве на подручју Општине Рибник за 2010.
годину.

Број:02-022-7/10			
Датум:01.03.2010. године

Предсједник СО
Небојша Караћ

2.Саставни дио овог Закључка је табеларни
преглед остварења плана сјетве за 2009. год. и план за
2010. год.(табела бр. 1) те табеларни преглед употребе
репродукционог материјала (табела бр.2)

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 на 16-ој редовној
сједници СО-е, одржаној дана 26.02.2010.године

3.Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у Службеном гласнику општине
Рибник.
Датум:01.03.2010.године
Број: 02-330-2/10

I ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕЊА ПЛАНА СЈЕТВЕ ЗА 2009. И ПЛАН ЗА 2010. ГОДИНУ
табела бр. 1.
Ред.
Остварење за
Култура
бр.
2009. год. у ha
1.
Кукуруз
360
2.
Кромпир
120
3.
Зоб
30
4.
Јечам
30
5.
Пшеница јара
20
6.
Разно поврће ( пасуљ,лук,купус...)
120
7.
Дјетелина
10

Предсједник СО
Небојша Караћ

План за
2010. год. у ha
300
120
30
25
20
100
15

Фебруар 2010.

8.
9.
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Луцерка
Хељда
УКУПНО:

4
5
699

II ПРЕГЛЕД УПОТРЕБЕ РЕПРОДУКЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА
табела бр. 2.
Ред.
Врста – назив
Површина ha
бр.
1.
Стајњак
620
2.
NPK - ђубриво
620
3.
KAN
620
4.
Сјеме - кукуруз
300
5.
Сјеме - кромпир
100
6.
Сјеме - зоб
30
7.
Сјеме - јечам јари
25
8.
Сјеме – пшеница јара
20

4
6
620

t/ha

Укупна потрошња t

5,0
0,15
0,1
0,03
2,0
0,2
0,18
0,25

3 100,00
93
62
9
200
6
4,5
5

На основу члана 37. и 67. Статута општине Рибник
(«Службени гласник општине Рибник» бр.14/05),
члана 110. Пословника Скупштине општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, број 16/05.),a
у вези са чланом 10. Закона и измјенама и допунама
Закона о средњем образовању и васпитању(“Службени
гласник РС” бр. 106/09), Скупштина општине Рибник
је разматрала Приједлог Плана уписа ученика у
први разред школске 2010/11 год. на 16-ој редовној
сједници СО-е, одржаној дана 26.02.2010. године и
донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК

на исти нема примједби.

1.Скупштина општине Рибник је
разматрала
Приједлог Плана уписа ученика у
први разред
школске 2010/11 у СШЦ “Лазар Ђукић” у Рибнику, те

Број:02-611-1-1/10		
Датум:01.03.2010.године

2.Приједлог Плана уписа ученика у први
разред школске 2010/11 у СШЦ “Лазар Ђукић” у
Рибнику,упутити Министру просвјете и културе РС
на даљи
поступак у смислу члана 10. Закона и
измјенама и допунама Закона о средњем образовању
и васпитању(“Службени гласник РС” бр. 106/09).
3.Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у Службеном
гласнику општине
Рибник.
Предсједник СО
Небојша Караћ

Приједлог плана уписа ученика у први разред школске 2010/11 године у СШЦ “Лазар Ђукић” Рибник
Подручје рада
Занимање
Степен Број одјељења
Број ученика
Гимназија
Гимназија-општи смјер
IV
1
18
Шумарство и обрада дрвета
Техничар обраде дрвета
IV
1
19
Електротехника
Електричар
III
1
20
СВЕГА
3
57
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 на 16-ој редовној
сједници СО-е, одржаној дана 26.02.2010.године
донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник усваја Извјештај о

раду Јавне установе”Културни
2009. год.

центар Рибник” за

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у Службеном
гласнику општине
Рибник.
Број:02-633-3/10			
Датум:01.03.2010.године

Предсједник СО
Небојша Караћ
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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 на 16-ој редовној
сједници СО-е, одржаној дана 26.02.2010.године
донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник усваја Извјештај о
раду Јавне установе ”Народна библиотека Рибник” за
2009. год.
2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у Службеном
гласнику општине
Рибник.
Број:02-620-1/10			
Датум:01.03.2010.године

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 37. и 67. Статута општине Рибник
(«Службени гласник општине Рибник» бр.14/05),
члана 110. Пословника Скупштине општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, број 16/05.),
Скупштина општине Рибник
је разматрајући
Извјештај
о рјешавању управних предмета у
Општинској административној служби за 2009. год.
на 16-ој редовној сједници СО-е, одржаној дана
26.02.2010.године донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник усваја Извјештај
о рјешавању управних предмета у Општинској
административној служби за 2009. год. уз
константацију да је степен рјешавања управних
предмета изузетно висок и да се предмети рјешавају у
законом предвиђеном року.
2.Обавезује се Општинска административна
служба да и убудуће једнако ефикасно
настави рад
на управним предметима.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у Службеном
гласнику општине
Рибник.
Број:02-110-3/10.		
Датум:01.03.2010.године

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. гласник Републике Српск,, бр.101/04 ), члана

55. Статута општине Рибник (,,Сл.гласник општине
Рибник,, бр. 14/05), Програма културно-спортских
активности на подручју општине Рибник за 2010.
годину . Начелник општине д о н о с и :
ОДЛУКУ
о финансирању трошкова оправке фискултурне
дворане
Члан 1.
Одобравам утрошак средстава са позиције 614
323 грантови за развој спорта за оправак прозорских
стакала на фискултурној дворани у Рибнику.
Члан 2.
Задужујем Средсњошколски ,, Лазар Ђукић,, у
Рибнику да у складу са Законом о јавним набавкама
изврши избор добављача те да организује оправак
прозора, а по извршеним радовима да достави фактуру
на наплату.
Члан 3.
На захтјев директора средњошколског центра за
оправак стакала на фискултурној дворани утврђено
је да се ради о армираним стаклима који су попуцали
и обрлихт прозорима који су разбијени те је из
безбједоносних разлога обустављено извођење
наставе фискултурног васпитања (напукнути прозор
се срушио на ученике, срећом без последица).
У интересу заштите дјеце и несметаног одвијања
наставног процеса одлучено је као у члану 1 и 2. ове
одлуке.
Број:01-400-6/10				
Начелник
Датум:26.02.2010.године
Неђо Стојаковић дипл.ек.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. Гласник РС,, бр.101/04) Правилника о употреби
службених аутомобила Општине Рибник број 01-02-14/10 од дана 28.01.2010. год а рјешавајући по захтјеву
Невладине организације ,,Алкала пор Рибник,,
Начелник Општине доноси:
						
ОДЛУКУ
о употреби службеног моторног возила
Одобравам употребу моторног возила Октавија
регистарски број 312-Т-174 за превоз чланова
невладиног удружења ,,Алакала пор Рибник,, на
релацији Рибник- Загреб и обрнуто као и повратак
истих на релацији Рибник-Загреб.

Фебруар 2010.
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У доношењу одлуке Начелник Општине је
процјенио да је пројекат које води горе поменуто
удружење користан за социјално збрињавање
становника Општине те је донио одлуку као у
диспозитиву.
Трошковима горива и евентуалних дневница
теретити ставку средства за невладина удружења.
Број:01-404-5/10				
Начелник
Датум:16.02.2010.године Неђо Стојаковић дипл.ек.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. гласник Републике Српск,, бр.101/04 ), члана
55. Статута општине Рибник (,,Сл.гласник општине
Рибник,, бр. 14/05), члана 11. тачка 4.под а подтачка 4
Закона о јавним набавкама БиХ (,,Сл. Лист БиХ ,, бр.
49/04, 19/05, 52/05,8/06,24/06,70/06,12/09) Начелник
општине доноси :
ОДЛУКУ
о утрошку средстава за заштиту од елементарних
непогода
Члан 1.
Одобравам
рад грађевинске машине (ИЦБ)
на санирању последица елементарних непогода
изазваних обилним падавинама на подручју Врбљани.
Члан 2.
Задужујем референта цивилне заштите да прати
рад и да сачини писмени извјештај о утрошеним
средствима.
Члан 3.
За реализацију радова одобравам утрошак
средстава буџетске ставке 613963- Средства за
елементарне непогоде до 1.800,00 КМ.
Број:01-339-2/10				
Начелник
Датум:19.02.2010.године
Неђо Стојаковић дипл.ек.

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 101/04.), Начелник општине д
о н о с и:
ПРАВИЛНИК
о чувању и употреби печата
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређује чување и
употреба печата у Административној служби општине
Рибник.
Члан 2.
Печати се чувају и употребљавају у службеним
просторијама Административне службе општине
Рибник, а печати одобрени за употребу у Мјесним
канцеларијама чувају се и употребљавају у службеним
просторијама МК Врбљани, МК Превија и МК
Ситница.
Изузетно, печати се могу употребљавати и ван
службених просторија када треба извршити службене
радње на терену и сл. о чему старјешина органа
службенику даје писмено овлаштење у току радног
времена, а ван радног времена овлаштење даје
телефоном, о чему наредног дана прави службену
забиљешку.
Члан 3.
Печати се чувају у службеним просторијама
организационих јединица Административне службе
на мјесту недоступном за неовлаштена лица у току
радног времена, а ван радног времена закључани у
ладици радног стола или металној каси-ормару, тамо
гдје они постоје.
Члан 4.
Печате чува и одлучује о њиховој употреби
овлаштени
радник
организационе
јединице
Административне службе општине Рибник, о чему се
води уредна евиденција у књизи печата.
Књигу печата чува и ажурира Начелник одјељења
за општу управу.
Члан 5.
Неупотребљиви печати због истрошености,
промјене назива и сједишта или престанка рада органа
Административне службе општине Рибник морају
се ОДМАХ УНИШТИТИ комисијски, у складу са
Законом о печатима („Сл.гласник РС“, бр. 17/92.).
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Члан 6.

Члан 7.

Нестанак печата одмах се пријављује СЈБ Рибник
и оглашава у „Службеном гласнику РС“, евентуалним
проналаском несталог печата исти се одмах мора
уништити.
Нови печати израђени умјесто несталог печата
мора бити посебно означен.

Саставни дио овог Правилника је списак лица
овлаштених за руковање печатима.
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
Број:01-052-26/04			
Начелник
Датум:31.12.2004.године
Неђо Стојаковић дипл.ек.
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