СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК
Број: 9/2010, Година XI, Датум: Децембар 2010.
Раде Јованића бб, Тел/Факс: 050 / 430-070, Е-mail: skupstina@opstinaribnik.org, www.opstinaribnik.org
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 101/04; 42/05. и 118/05.)
члана 37. Статута општине Рибник („Сужбени гласник
општине Рибник“,бр.14/05) и члана 45. Пословника
скупштине општине Рибник (“Службени гласник
општине Рибник” бр.16/05), а након разматрања
извјештаја Мандатно - имунитетске комисије,
Скупштина општине Рибник , на 24. редовној сједници
одржаној 17.12.2010. је донијела:
О Д Л У К У
о верификацији мандата одборнику
Скупштине општине Рибник
Члан 1.
Верификује се мандат одборнику Скупштине
општине Рибник г-ђи Далиборки Кевац који јој је
додјељен као кандидату на листи Савеза независних
социјалдемократа – Милорад Додик.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику општине Рибник.“
Број:02-022-24-2/10.
Датум;17.12.2010.год.		

Предсједник СО:
Небојша Караћ

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 101/04; 42/05; 118/05),
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 је на
23.сједници одржаној дана 30.11.2010.год. донијела:
ОДЛУКУ
о прибављању апарата за мужу

Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се прибављање 10 комада
апарата за мужу у циљу стимулације пољопривредне
производње у општини Рибник.
Члан 2.
Даје се сагласност Начелнику општине да, након
законом проведеног поступка јавних набавки прибави
потребне апрате за мужу и са пољопривредним
произвођачима закључи уговоре којима им исте даје
на привремено кориштење.
Обавезује се Начелник општине да посебним актом
утврди критерије за додјелу наведених апрата, начин ,
вријеме и друге услове кориштења истих.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у “Службеном гласнику општине Рибник.”
Број:02-330-17-1/10.
Датум: 30.11.2010. год.		

Предсједник СО:
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“, бр.16/05),
Скупштина општине Рибник је на 23. редовној
сједници одржаној дана 30.11.2010. године, након
разматрања приједлога Одлуке о прибављању апрата
за мужу донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1. Како је Скупштина општине, а сходно члану
30. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС” бр. 101/04; 42/05; 118/05) орган надлежан
да располаже имовином општине, у том смислу
обавезује се Начелник општине да, након проведеног
поступка јавне набавке апрата за мужу и након
затварања јавног позива за додјелу истих, приједлог
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одлуке о додјели апарата за мужу пољопривредним
произвођачима достави Скупштини општине на
разматрање.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Рибник.“
Број:02-330-17-2/10		
Датум:30.11.2010. год.		

Предсједник СО
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 на 23. редовној
сједници
одржаној дана 30.11.2010.године,након
разматрања Информације о стању јавне безбједности
за период 01.01. до 30.06.2010. год. на подручју
општине Рибник донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник се упознала са
Информацијом о стању јавне
безбједности
за
период 01.01. до 30.06.2010. год. на подручју општине
Рибник и
константује да је стање у свим
сегментима безбједности на подручју општине
задовољавајуће.
2. Скупштина општине Рибник сугерише да
се и даље воде интензивне активности у циљу
расвјетљавања регистрованих кривичних дјела из
предходног периода.
3.Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Рибник.“
Број:02-21-8/10			
Датум; 30.11.2010 год.

Предсједник СО
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 на 23.
редовној сједници одржаној дана 30.11.2010.године,
након разматрања Информације о стању у области
запошљавања на подручју општине Рибник донијела
следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник се упознала са

Информацијом о стању у области запошљавања на
подручју општине Рибник.
2. Скупштина општине Рибник обавезује све
надлежне органе општине Рибник да, у сарадњи са
Заводом за запошљавање и свим другим релевантним
субјектима општине Рибник сачине детаљну анализу
стања у области запошљавања на подручју општине
Рибник, те исту заједно са мјерама за смањење
незапослености доставе Скупштини општине на
разматрање.
3.Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Рибник.“
Број:02-10-4/10			
Датум; 30.11.2010 год.		

Предсједник СО
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 на 23. редовној
сједници
одржаној дана 30.11.2010.године,након
разматрања Информације о обављању комуналних
дјелатности и стању комуналних објеката на подручју
општине Рибник донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.Информацију
о
обављању
комуналних
дјелатности и стању комуналних објеката на подручју
општине Рибник, Скупштина општине Рибник враћа
на дораду.
2.Обавезује се овлаштени предлагач и обрађивач,
да Информацију допуни прецизнијим
подацима
о комуналним дјелатностима и подацима о
активностима везаним за предстојеће трансформације комуналних предузећа, те да исту најкасније
до јануара 2011. достави Скупштини општине на
разматрање.
3.Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Рибник.“
Број:02-370-45/10		
Датум; 30.11.2010 год.		

Предсједник СО:
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“,
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бр.16/05),Скупштина општине Рибник је на 24.
редовној сједници одржаној 17.12.2010.године, након
разматрања Нацрта ребаланса буџета општине Рибник
за фискалну 2010. год. донијела следећи:

организује и спроведе јавну расправу о Нацрту буџета
општине Рибник за фискалну 2011.год. те да проведе
даљу процедуру у складу са Законом о буџетском
систему РС.

ЗАКЉУЧАК

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

1.Скупштина општине Рибник усваја Нацрт
ребаланса буџета општине Рибник за фискалну 2010.
год. уз константацију да је задовољна остварењем
прихода, нарочито прихода од ПДВ-а, капиталне
помоћи Владе РС и прихода од накнаде за кориштење
шума, с тим да је неопходно преузети озбиљне
мјере ради повећања властитих прихода.
2.Обавезује се Начелник општине Рибник да до
краја фискалне 2010. год. изврши следећу дознаку
средстава:
- у корист ЗЗ “Ситница” износ од 5.000,00 КМ са
позиције 614231 (текући грантови у пољопривреди) за
суфинансирање набавке милина за прераду хељде
- у корист Српске Православне Црквене Општине
Ситница износ од 5.000,00 КМ са позиције 614100
(буџетска резерва) за суфинансирање изградње храма
Св. Пророка Илије у Ситници
3. Обавезује се Начелник општине да до усвајања
приједлога ребаланса буџета за 2010. год. за позицију
821229 у износу од 10.000,00 КМ прибави потребну
документацију у циљу књижења инвестиција у
имовину општине у складу са Законом и рачуноводственим стандардима.
4.Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Рибник.“
Број:02-400-21/10		
Датум:17.12.2010.год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 37. и 67. Статута општине Рибник
(«Службени гласник општине Рибник» бр.14/05) и
члана 110. и 125. Пословника Скупштине општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник“,
број 16/05), Скупштина општине Рибник је на 24.
редовној сједници одржаној 17.12.2010. године,
након разматрања Нацрта буџета општине Рибник за
фискалну 2011. год. донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Рибник усваја Нацрт
буџета општине Рибник за фискалну 2011. год. и
одређује да се исти упути у јавну расправу.
2. Задужује се Начелник општине Рибник да

Број:02-400-16-6/10		
Датум:17.12.2010.год.		

Предсједник СО
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“,
бр.16/05) Скупштина општине Рибник је на 24.
редовној сједници одржаној 17.12.2010.године, након
разматрања приједлога Програма зимског одржавања
путева за 2011. год. на подручју општине Рибник,
донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник усваја Програм
зимског одржавања путева за 2011. год. и усваја
приједлоге за проширење и измјене Програма како
слиједи:
- у МЗ Горњи Рибник умјесто путног правца под.
бр. 10. Градина – Црквено (Школа) да стоји ШколаКевци – Тодоровићи
- у МЗ Црквина да се за путни правац Муминовац –
Ђукићи – Бајићи (школа ) одреди I степен приоритета
у чишћењу и уведе нови правац Ћулуми- Сладојевићи
- у МЗ Горњи Рибник да се уврсти нови правац
Велије – Каурини
- у МЗ Ситница код путног правца Малешевићи
– Чунгар додати Мрачај а код путног правца Ситница
Трубићи додати Милетићи
2.Обавезују се надлежне службе општине Рибник
да врше строгу и редовну контролу квалитета и
правовремености изведених радова и у складу са тим
врше плаћање
3.Саставни дио овог Закључка је Програм зимског
одржавања путева за 2011. год. (уз усвојене приједлоге
описане у тачки 1. овог закључка. )
4.Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Рибник.“
Број:02-345-109/10		
Датум:17.12.2010.год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 101/04, 42/05, 118/05)
и члана 37. Статута Општине Рибник („Службени
гласник Општине Рибник“ бр. 14/05), Скупштина
Општине Рибник на 24. редовној сједници одржаној
дана 17.12.2010.год. је донијела:
ПРОГРАМ
зимског одржавања локалних путева на подручју
Општине Рибник за период
01.01.2011.год. – 31.12.2011.год
Овај програм има за циљ да конкретније одреди
обим и квалитет радова на зимском одржавању
локалних путева, на подручју Општине Рибник за
период 01.01.2011.год. – 31.12.2011.год.
Зимско одржавање локалних путева односи се
на подручја следећих Мјесних заједница: Врбљани,
Горњи Рибник, Превија, Ситница, Црквина.
Подручје напријед наведених Мјесних заједница
обухвата 120,1 км локалних и некатегорисаних путева
од чега 63,5 км асфалтног и 56,6 км са макадамским
застором.
Приоритет одржавања локалних путева даје се
оним локалним путевима гдје се одвија линијски
саобраћај за превоз путника и ученика који повезује
МЗ-е са општинским центром.
Међутим, зависно од ситуације и у хитним
случајевима (болест, смртни случај и сл.), зимско
одржавање ће обухватати и додатне локалне путне
правце.
Зимско одржавање локалних путева подразумијева
машинско уклањање снијега са путева, прављење
довољног броја мимоилзаница, по потреби посипање
путева абразивним материјалом (за превоје, усјеке,
засјеке, као превенција од леда) и обиљежавање путева
(маркирним дрвеним кољем димензија 5х5 цм дужине
2 м видно обојеним наизмјенично црвеном и жутом
бојом).

Назив МЗ

Асфалтни пут (кm)

Отклањању последица поледице на коловозу на
локалним путевима, извођач радова ће приступити
оног момента када је коловоз мокар и када температура
ваздуха падне испод 0 степени целзијуса.
Извођач радова почиње са радом на зимском
одржавању путева кад добије налог (писмени или
усмени) од одговорног лица из Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности. Начелник
Одјељења за привреду, финансије и друштвене
дјелатности, именоваће контакт особе по Мјесним
заједницама који ће мјеродавно извјештавати извођача
радова о стању на путевима унутар МЗ што ће бити
релевантан податак за извршење чишћења и одржавања
путева. Начелник Општине ће именовати комисију
за контролу извршених радова, чији ће задатак
бити да свакодневно води евиденцију и просљеђује
информације надлежним органима Општине Рибник,
што ће бити основица за наплату извршених радова.
Комисија ће по окончаном програму да сачини
извјештај о квалитети извршених радова који ће
бити посматран као предуслов за наредне послове на
зимском одржавању.
Параметри за расподјелу укупних средстава
планираних буџетом за 2011.год. за зимско одржавање
локалних путева по Мјесним Заједницама су:
•
Укупне дужина путева планираних за
одржавање
•
Степен приоритета путних праваца за
одржавање
•
Утицај надморске висине изражен кроз
коефицијент
Овим програмом је 20% од укупних средстава
планираних буџетом за 2011.год. за зимско одржавање
локалних путева,
предвиђено је за вандредне
околности (болест, смртни случај, вандредне
временске неприлике и др.), док ће остала средства
бити распоређена по мјесним заједницама у складу са
горе наведеним параметрима.
Приједлог укупних дужина путних праваца који су
обухваћени овим програмом, по мјесним заједницама
дат је у табеларном приказу.(Табела 1.)			

Макадамски пут (кm)

УКУПНО ПУТ (кm)

Врбљани

25,6

4,5

30,1

Горњи Рибник

13,6

13,2

26,8

Превија

12,3

4,6

16,9

Црквина

5,5

8,8

14,3

Ситница

6,5

25,5

32,0

УКУПНО

63,5

56,6

120,1

Децембар 2010.
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Категоризација степена приоритета у одржавању дата у табеларном приказу.(Табела 2.)
СТЕПЕН
ПРИОРИТЕТА
I
II

Коефицијент
Степена приоритета

ОПИС
Подразумјева константно зимско одржавање пута у периоду од 0 – 24h
(сталну проходност)
Подразумјева зимско одржавање пута по престанку падавина најкасније
у периоду до 48h.

0,50
0,30

Категоризација надморске висине дата је у табеларном приказу. (Табела 3.)
НАДМОРСКА
ВИСИНА

ОПИС

Коефицијент
Надморске висине

До 400м

Подразумјева просјечну надморску висину путних праваца на подручју
Мјесних Заједница.

0,10

Од 400 до 800м

Подразумјева просјечну надморску висину путних праваца на подручју
Мјесних Заједница.

0,30

Преко 800м

Подразумјева просјечну надморску висину путних праваца на подручју
Мјесних Заједница.

0,50

Приоритети путних праваца који ће се одржавати по појединим мјесним заједницама, са приказом дужина
и степеном приоритета, те приједлог зимског одржавања праваца по мјесним заједницама представљен је
табеларно.
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВРБЉАНИ
Ред.
Назив правца
бр.
1. Бусије – Јелићи – Страинићи
2. Јелићи –Доњи Врбљани (Црква)
Доњи Врбљани – Зелићи
3.
– Пролићи
4. Зелићи – Томићи
Доњи Врбљани (Црква) – мост
5.
на Сани
6. Секулића Главица - Берићи
7. Школа – Делбрдо
Страинићи – Полице – Доњи
8.
Врбљани
УКУПНО

Степен приоритета у
чишћењу
I
I

Асфалтни пут (кm) Макадамски пут (кm)
7,3
7,0

-

I

4,9

-

II

0,7

-

II

3,2

-

II
II

2,2
0,3

-

II

-

4,5

25,6

4,5

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОРЊИ РИБНИК
Ред.
Назив правца
бр.
1. Г.Рибник – Рибњак
Велије – Горња Слатина
2.
(Школа)
3. Г.Рибник – Крндића Брдо
4. Крндића Брдо – Остојићи
Вујиновићи – Јасик – Доња
5.
Слатина
6. Пут Велијашница (до мостића)
Пут мост у Велијашници –
7.
моста у Средице

Степен приоритета у
чишћењу
I

Асфалтни пут (кm) Макадамски пут (кm)
2,1

-

I

6,0

-

II
II

3,9
-

2,0

II

0,4

2,3

II

0,3

0,1

II

0,5

1,3
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8. Ђулагина кућа – Мост Средице
Горња Слатина – Ковачевићи –
9.
Ђаковићи
10. Школа – Кевци – Тодоровићи
11. Бусије – Ваганац
12. Велије – Каурини
УКУПНО

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЦРКВИНА
Ред.
Назив правца
бр.
2. Драгорај –Муминовац – Дакићи
Муминовац – Ђукићи – Бајићи
1.
(школа)
2. Дакићи – Волаши
3. Дакићи – Руст (до пута Авноја)
4. Хашламка – Школа – Стојичићи
5. Драгорај тунел – Стојичићи
6. Ћулуми – Сладојевићи
УКУПНО
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРЕВИЈА
Ред.
Назив правца
бр.
1. Растока – Школа
2. Доње Заблеће – Чутуре
3. Џосмановка - Катовине
Ерцег – Доњи Рибник –
4.
Пискуша – Остојићи
Растока – Ново Насеље –
5.
Станичка
6. Превија – Старо Село
7. Доње Заблеће – Кевци
8. Доње Заблеће – Лугови
9. Растока – Каури
10. Растока (Школа) – Трескавац
11. Превија - Црква
12. Растока – Лукићи
13. Превија – Баруџије
14. Превија – Гребуша
15. Ерцег – Шљункара
УКУПНО
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СИТНИЦА
Ред.
Назив правца
бр.
1. Чађавица – Марчете
2. Караула – Малешевићи
3. Чађавица – Радаци

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РИБНИК

II

-

0,3

II

-

2,0

II
II
II

0,4
13,6

3,5
0,9
0,8
13,2

Степен приоритета у
чишћењу
I

Асфалтни пут (кm) Макадамски пут (кm)
2,8

-

I

0,7

4,5

II
II
II
II
II

0,5
0,6
0,9
5,5

1,2
2,5
0,3
0,3
8,8

Степен приоритета у
чишћењу
I
II
II

Асфалтни пут
(кm)
2,7
1,0
0,7

II

3,0

-

II

1,4

1,8

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

0,9
0,3
0,4
0,2
0,4
0,3
0,5
0,2
0,3
12,3

2,0
0,2
4,6

Степен приоритета у
чишћењу
I
I
II

Макадамски пут (кm)
0,6

Асфалтни пут (кm) Макадамски пут (кm)
1,7
0,5

1,4
-

Децембар 2010.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Чађавица – Ћулуми
(до раскрснице)
Караула – Ђукићи
Малешевићи – Чунгар – Мрачај
Ситница – Трубићи – Милетићи
Ситница – Петковићи
Бунареви – Сад (раскрсница)
Балашиновац – Ђуричићи
Пилана (Долови) – Ђукићи
Ситница – Избјегличко насеље
Кусељ – Илић
Кусељ – Шајићи – Јаковљевићи
Сад (раскрсница) – Плавшићи
Сад (раскрсница) – Вујиновићи
Бунареви – Гвозденовић
Бунареви – Божићи
Кула – Благојевићи
Балашиновац – Кочићи
УКУПНО

Број: 02-345-109-2/10.
Датум,17.12.2010.год.		

II

0,4

-

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

0,2
0,2
0,6
0,3
1,1
1,0
0,5
6,5

2,8
1,2
1,6
0,2
0,8
1,5
2,3
1,9
1,8
3,2
1,7
0,5
1,9
2,7
25,5

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањиама Републике Српске
(“Службени гласник РС” бр.41/03), члана 16.став 1.
Закона о систему јавних служби (“Службени гласник
РС” бр. 68/07), члана 73. став 2. Закона о здравственој
заштити (“Службени гласник РС” бр. 106/09) и члана
37. Статута општине Рибник, (“Службени гласник
општине Рибник” бр.14/05), Скупштина општине
Рибник на 23. редовној сједници одржаној дана
30.11.2010. је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора ЈЗУ
“Дома здравља Рибник”
1.За чланове Управног одбора ЈЗУ “Дома здравља
Рибник” именују се:
1) Станаревић Драженко,
2) Обрадовић Весна,
3) Ковачевић Ненад
2. Чланови Управног одбора именују се на период
од 4 (четири) године.
3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења,
а биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
Број:02-111-3-9/10.		
Датум; 30.11.2010 год.

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр.101/04; 42/05; 118/05),
члана 55. Статута општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник“, бр. 14/05), те Приједлога
Комисије за расподјелу средстава за пројекте
невладиних организација, Начелник општине д о н о
с и:
ОДЛУКУ
о додјели финансијске помоћи за учешће на
традиционалном сајму ракије у Мркоњић Граду
Члан 1.
На име уплате финансијске помоћи за учешће
на традиционалном сајму ракије у Мркоњић Граду
одобравам финансијска средства у висини од 500,00
КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке уплатити на жиро
рачун Бусијанског резонанса бр. 5550070022041276
код Нове банке.
Члан 3.
Задужујем Одјељење за привреду, финансије и
душтвене дјелатности да исплати новчана средства
са позиције Средства за пројекте невладиних
организација.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у “Службеном гласнику општине Рибник”.
Број: 01-532-413-1/10.
Датум: 22.12.2010. год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“,бр.101/04; 42/05; 118/05),
члана 55. Статута општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник“, бр. 14/05), те Приједлога
Комисије за расподјелу средстава за пројекте
невладиних организација, Начелник општине д о н о
с и:
ОДЛУКУ
о додјели финансијске помоћи за учешће
на традиционалном сајму ракије
у Мркоњић Граду
Члан 1.
На име уплате финансијске помоћи за учешће
на традиционалном сајму ракије у Мркоњић Граду
одобравам финансијска средства у висини од 500,00
КМ.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке уплатити на жиро
рачун Еколошко-етнолошког покрета “Димитор” бр.
5620990001114345 код НЛБ Развојне банке.
Члан 3.
Задужујем Одјељење за привреду, финансије и
душтвене дјелатности да исплати новчана средства
са позиције Средства за пројекте невладиних
организација.

гласник општине Рибник“, бр. 14/05), проводећи
стратегију руралног развоја Општине, члана 7.
Правилника о утрошку средстава за стимулације у
пољопривреди општине Рибник број: 01-02-7/10 од
20.04.2010. године, Начелник општине д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели средстава за призведене и продате
саднице воћа у 2010. години
Члан 1.
Овом одлуком одређује се накнада ЗЗ “Г. Рибник”
из Рибника на име премије за призведене и продате
саднице воћа у 2010. години.
Висина премије за призведене и продате саднице
воћа износи 15% од продајне цијене по јединици
производа за сваку врсту, сходно Плану утрошка
средстава за пољопривредну производњу из буџета
општине Рибник за 2010. годину.
Члан 2.
Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2010. годину са позиције 614 231
– Текући грантови у пољопривреди у укупном износу
од 672,61 КМ.
Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у “Службеном гласнику општине Рибник“.
Број: 01-33-17-2/10.		
Датум, 02.12.2010. год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић дипл.ек

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у “Службеном гласнику општине Рибник”.
Број: 01-532-411-1/10.
Датум: 21.12.2010. год

Начелник општине
Неђо Стојковић, дипл.ек.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС “,бр. 101/04; 42/05; 118/05),
члана 55. Статута општине Рибник („Службени

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС “бр. 101/04; 42/05; 118/05),
члана 55. Статута општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник“, бр. 14/05), Правилника о
расподјели средстава за стимулацију пољопривредне
производње општине Рибник, број: 01-02-7/10 од
20.04.2010. године, проводећи стратегију руралног
развоја, Начелник општине д о н о с и :
ОДЛУКУ
о додјели средстава за унапређење пчеларства

Децембар 2010.
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Члан 1.

Члан 3.

Овом одлуком одређује се новчана накнада
Пчеларском друштву “Рибник” на име премије за
унапређење пчеларства у 2010. години, сходно Плану
утрошка средстава за пољопривредну производњу из
буџета општине Рибник за 2010. годину.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а бит
ће објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Број : 01-532-367-2/10.		
Начелник општине
Дана:19.11.2010.год.
Неђо Стојаковић, дипл.ек.

Члан 2.
Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2010. годину са позиције 614 231
– Текући грантови у пољопривреди у укупном износу
од 350,00 КМ.
Члан 3.
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у “Службеном гласнику општине Рибник“.
Број: 01-02-10/10.		
Начелник општине
Датум;17.12.2010. год.
Неђо Стојаковић, дипл.ек.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени Гласник РС” бр.101/04; 42/05; 118/05),
члана 55. Статута општине Рибник (,,Службени
гласник општине Рибник,, бр.14/05), члана 42. Закона
о буџетском систему (,,Службени Гласник РС,, бр.
54/08), Правилника о утрошку средстава буџетске
резерве (,,Службени гласник општине Рибник,, бр.
6/10) те приједлога социјалног радника, Начелник
Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам 1.000,00 КМ Тодоровић Млађену на
име трошкова лијечења сина Горана из Превије, са
буџетске ставке 614 222- једнократна новчана помоћ
социјално угроженим лицима.
Средства исплатити на рачун мајке Тодоровић
Цвијете бр. 45143231000
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек за
финансије.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник РС” бр.101/04; 42/05; 118/05)
члана 55. Статута општине Рибник (,,Службени
гласник општине Рибник“ бр. 14/05), члана 42. Закона
о буџетском систему (,,Службени гласник РС” бр.
54/08), Правилника о утрошку средстава буџетске
резерве (,,Службени
гласник општине Рибник“
бр.6/10) те приједлога социјалног радника, Начелник
Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам 2.000,00 КМ на име трошкова лијечења
Јокић Зорана сина Стеве из Горњих Врбљани, са
буџетске ставке 614 222- једнократна новчана помоћ
социјално угроженим лицима.
Средства исплатити на рачун мајке Јокић Свјетлане
бр. 562008015406392.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек за
финансије.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а бит
ће објављена у Службеном гласнику општине Рибник.
Број : 01- 532-368-2/10.		
Дана:19.11.2010.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић,дипл.ек

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник РС” бр.101/04; 42/05; 118/05),
члана 55. Статута општине Рибник (,,Службени
гласник општине Рибник,, бр. 14/05), члана 42.
Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС“
бр.54/08), Одлуке Скупштине општине број 02-40021/10 oд 17.12.2010. год. Начелник Општине доноси:
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ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам 5.000,00
КМ у корист
Српске
Православне Црквене Општине Ситница са буџетске
позиције 614 100 – буџетска резерва за суфинансирање
изградње храма Св. Пророка Илије у Ситници

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник РС” бр.101/04; 42/05; 118/05
), члана 55. Статута општине Рибник (,,Службени
гласник општине Рибник,, бр.14/05), Приједлога
надлежних служби Општине, Начелник Општине
доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава

Члан 2.

Члан 1.

Средства исплатити са буџетске ставке буџетска
резерва на рачун
примаоца средстава Српска
Православна Црквена Општина Ситница

Одобравам утрошак средстава на име заштите
животне средине и то за набавке пропуста за пут
у Горњим Врбљанима (Цигановићи) 350,01 КМ
елиминисање клизишта у Нинковићима 500,06 КМ и
елиминисање клизишта на путу Јелићи- Страинићи
1.495,50 КМ

Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужујем Одјељење за
привреду финансије и друштвене дјелатности.
Број : 01-532-400-1/10.		
Начелник општине
Дана:21.12.2010.год.
Неђо Стојаковић, дипл.ек

Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек за
финансије и Одсјек за развој. Извршити увећање
вриједности основних средстава за уложену
вриједност радова и материјала.
Члан 3.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник РС” бр.101/04; 42/05; 118/05
), члана 55. Статута општине Рибник (,,Службени
гласник општине Рибник,, бр.14/05), Приједлога
Синдиката Општине Начелник Општине доноси:

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном гласнику општине Рибник.“
Број : 01-345-41-2 /10.		
Дана:23.12.2010.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек

ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам 475,00 КМ (19 пута 25 КМ) на име
набавке и подјеле новогодишњих пакетића дјеци
запослених радника Општине Рибник са буџетске
позиције 611 226 Јубиларне награде запосленим,
дарови дјеци.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек за
финансије и Одсјек за развој.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику општине Рибник“.
Број : 01-13-4-1/10.		
Дана:23.12.2010.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. гласник Републике Српске,, бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 55. Статута општине Рибник («Сл.
гласник општине Рибник», број: 14/05.), Начелник
општине Рибник, доноси:
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о
кориштењу средстава
за израду дипломских радова и финансирање
постдипломских студија
Члан 1.
У Правилнику о кориштењу средстава за израду
дипломских радова и финансирање постдипломских
студија (“Службени гласник општине Рибник”6/10),
у члану 2. брише се “или универзитета у Србији” и
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додају се ријечи: “или универзитета у иностранству”.
У члану 7. став 1. брише се “тачка” и додају
се ријечи: “а у изузетним случајевима писменим
захтјевом студента након истека јавног позива, а све у
складу са расположивим средствима буџета општине
Рибник”.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у Службеном гласнику општине
Рибник.
Број: 01-151-1-1/10.		
Датум: 01.12.2010. год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић дипл.ек.

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05), принципа утврђених
у Кодексу понашања службеника јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,
број: 37/05) и члана 55. Статута општине Рибник
(,,Службени гласник општине Рибник“, бр. 14/05),
начелник општине Рибник д о н о с и:
КОДЕКС ЕТИЧКИХ НАЧЕЛА
СЛУЖБЕНИКА ЗАПОСЛЕНИХ У
АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ ОПШТИНЕ
РИБНИК
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. Кодекс етичких начела (у даљем тексту:
Кодекс) службеника запослених у Административној
служби општине Рибник (у даљем тексту:
општински службеници) је дефинисан систем норми
професионалног понашања и дјеловања општинских
службеника.
2. У свом раду, који служи за добробит
појединаца или група грађана, општински службеници
се морају равнати по начелу етичности – општег
добра да би тако заштитили грађане којима пружају
услугу, као и сами себе, од злоупотребе стручне или
друштвене моћи.
3. Свој рад општински службеници морају
одвојити од политичких, вјерских, идеолошких,
личних и институционалних утицаја и интереса како
би афирмисали своје људске особине и стручна знања,
те својим односом и радом помогли појединцима и
групама у заштити њихових интереса, а све у складу
са начелима правичности и ефикасности.

4. Општински службеници морају поштовати
гарантована права прописана Уставом и законима
Републике Српске и БиХ, као и сва међународна
документа која регулишу људска права, a које је
усвојила и ратификовала БиХ.
5. Појединци или групе имају право на услугу
без обзира на биолошке, личне, статусне, вјерске,
расне, идеолошке и политичке разлике.
6. Сваком појединцу или групи општински
службеници морају пружити услугу у границама
и обиму прописаним законима и другим актима
заснованим на законима.
7. Општински службеници имају часну обавезу
да се у свом професионалном раду и дјеловању
дословно придржавају норми утврђених Кодексом
понашања службеника јединице локалне самоуправе
у Републици Српској и овим Кодексом.
II - ОСНОВНЕ НОРМЕ ПОНАШАЊА У
ДРУШТВУ
1. Општински службеници у средини у
којој раде и живе активно доприносе остваривању
начела морално-етичких друштвених вриједности,
професионалности, људске солидарности, узајамности
и хуманости.
2. Општински службеници покрећу, подстичу и
доприносе унапређивању сарадње и координације у
раду свих друштвених субјеката на подручју општине.
3. Општински службеници имају обавезу да
учествују у организованим активностима које се
реализују на подручју Општине, а посебно у случају
ванредног стања изазваног елементарним непогодама
или неким другим ванредним догађајима.
4. Општински службеници имају обавезу да
истражују природу и узроке појава и проблема у
области у којој се баве у оквиру радног времена и
да предлажу одговарајуће радње и мјере за њихово
рјешавање.
5. Општински службеници не смију слиједити
инструкције политичких странака, нити обавезивати
остале запослене на чланство.
6. Општински службеник не може бити члан
управних и других одбора и органа политичких
странака, одборник у скупштини јединице локалне
самоуправе, нити у обављању својих послова може
испољавати приврженост политичким странкама.
7. Општински службеници могу бити чланови
удружења или организација чија дјелатност није
у сукобу интереса са послом који обављају, али
претходно о чланству мора обавијестити непосредног
руководиоца.
8. Општински службеник се не може бавити
самосталном дјелатношћу, нити бити
власник приватног или неког другог предузећа.
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III - ОСНОВНЕ НОРМЕ ПОНАШАЊА
СЛУЖБЕНИКА У ОДНОСУ НА КОРИСНИКЕ
УСЛУГА
1. Основна норма општинског службеника мора
бити поштовање вриједности и достојанства људског
бића.
2. Општински службеници пружају услугу без
обзира на пол, расу, нацију, вјерска опредјељења,
друштвени и економски статус и свој лични однос
према појединцу и његовој породици.
3. Општински службеници се обавезују да
са пуном одговорношћу уважавају сваку личност
и проблеме и потребе везане за њу, да дјелују
првенствено у интересу те личности и настоје да
својим односом и ставом задобију повјерење лица са
којим остварује професионални контакт.
4. Општински службеници морају бити истрајни
и упорни у проналажењу рјешења у свакој ситуацији,
без обзира на тешкоће на које наилазе.
5. Општински службеници обезбјеђују пуну
дискрецију и тајност прикупљених података и
информација ако се ради о питањима личног и
породичног живота корисника услуге.
6. Ако у току професионалног рада утврди да
се крши или би се кршила законитост, општински
службеник је обавезан да на то укаже, тако да лице
постане свјесно таквог поступка и могућих посљедица,
али није дужан да то пријави надлежном органу осим
ако је то законом нарочито предвиђено.
7. Општински службеници се у свом
професионалном раду пожртвовано ангажују без
обзира да ли се ангажовање остварује у оквиру
редовног радног времена или не.
8. Општински службеници не примају поклоне
нити траже неке друге противуслуге од лица којима
пружају услуге.
IV - ОСНОВНЕ НОРМЕ ПОНАШАЊА
СЛУЖБЕНИКА У ОДНОСУ НА
АДМИНИСТРАТИВНУ СЛУЖБУ
1. Општински службеници морају савјесно,
стручно, самостално и одговорно
обављати
послове и задатке јер на тај начин вршe афирмацију
Административне службе, о чему морају водити
рачуна и ван радног времена.
2. Општински службеници морају поштовати
радну дисциплину, бити прикладно одјевени, бити
ажурни и тачни у раду, те развијати лични ентузијазам
за рад.
3. Општински службеници не смију имовину и
радно вријеме користити у приватне сврхе, а свести
приватне посјете на најмању могућу мјеру.
4. Општински службеници морају његовати и
употребљавати, и писмено и усмено, правилан говор,
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лијепе ријечи и комуникацију на српском језику и
писму и језицима који су у употреби у Републици
Српској и Босни и Херцеговини.
5. Општински службеници не смију давати
информације, осим ако је то у складу са законом,
другим прописима и правилима.
6. Општинским службеницима је забрањено
чинити радње и поступке који могу довести до
злоупотребе позиције и материјалног интереса у
рјешавању предмета из домена рада Административне
службе.
7. Општински службенници сарађују са
одговарајућим службама, комисијама, тимовима и
другим радним тијелима унутар Административне
службе на начелима узајамне помоћи, уважавања
мишљења и доношења заједничког закључка.
8. Општински службеници не користе нити
дозвољавају другима да користе податке и резултате
рада који нису потпуни и довољно провјерени.
9. Општински службеници морају избјегавати
фаворизовање одређеног службеника, те морају
поштовати основни принцип да награђивање буде
резултат рада.
10. Општински службеници не смију вршити
мобинг било које врсте у односу на подређене
службенике.
11. Административна служба има право да од
службеника захтијева да се придржавају правила
утврђених овим Кодексом и да о њиховим активностима
и раду суди према одредбама овог Кодекса.
V - ОСНОВНЕ НОРМЕ ПОНАШАЊА
СЛУЖБЕНИКА У ОДНОСУ НА ОБАВЕЗЕ И
ОДГОВОРНОСТИ ПРЕМА ПРОФЕСИЈИ
1. Општински службеници
своје стручно
образовање
прихватају
као
основу
праксе
професионалног и стручног рада и сматрају се лично
одговорним за стандард услуга које пружају. Стално
раде на свом стручном усавршавању, подизању опште
културе и систематски прате одговарајућа стручна и
научна достигнућа.
2. Општински службеници у свакој прилици
чувају и штите професионални и друштвени углед
свог позива-професије, преносе стечена знања својим
колегама и сарадницима и сарађују у практичној обуци
приправника и волонтера.
3. Општински службеници доприносе подизању
угледа професије досљедном примјеном принципа
стручног рада и начела професионалне етике, личним
пожртвовањем, савјесношћу и одговорношћу и
личним професионалним ангажовањем у друштвеном
раду.
4. Општински службеници не смију да губе
интерес за корисника услуга и његове проблеме и
потребе и када је присутан евентуални ризик по њихов
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интегритет или када су приморани да признају своју
неспособност да му помогну у остваривању тражене
услуге.
5. Општински службеници не могу истицати
своју личност и свој професионални статус јер то није
у складу са њиховим позивом.
6. У случају када са истим корисником услуге
ради два или више општинских службеника морају
поштовати принцип међусобног договарања, сарадње,
координације и професионалног опредјељења.
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VI – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
1.Овај Кодекс ће бити објављен у ,,Службеном
гласнику општине Рибник“.
Број: 01-02-9/10.			
Начелник општине
Датум: 14.12.2010. године Неђо Стојаковић, дипл.ек.
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