СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК
Број: 2/2011, Година XII, Датум: Фебруар 2011.
Раде Јованића бб, Тел/Факс: 050 / 430-070, Е-mail: skupstina@opstinaribnik.org, www.opstinaribnik.org
На основу члана 1. и 4. и 17. Закона о
административним таксама и накнадама - Пречишћен
текст („Службени гласник РС“, бр. 08/09.), члана
30. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 101/04, 42/05. и 118/05.), 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 на 27. редовној сједници одржаној 25.02.
2011. године, доноси:
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о тарифнику
општинских административних такса
Члан 1.
У члану 1. Одлуке о тарифнику општинских
административних такса број: 02-460-1/07. од
10.05.2007. године, („Сл.гласник општине Рибник“,
бр. 3/07.):
- у Тарифном броју 1. додаје се нови став који гласи:
Захтјеви за излазак матичара ван просторија
Административне службе општине Рибник, ради
обављања чина вјенчања ...................................... 50 КМ
-у Тарифном броју 3. додаје се нови став који гласи:
На сва рјешења на основу којих се врши исправка
у матичним књигама, те упис у књигу држављана .....
..................................................................................15КМ
а досадашњи став 1. постаје став 2.
- у Тарифном броју 4. став 1. алинеја 36. издавање
лиценце „Д“ брише се, а додају се нове алинеје и то:
- издавање лиценце превозника за обављање јавног
превоза ствари .......................................................50 КМ
- издавање лиценце за обављање превоза за
властите потребе ...................................................40 КМ
- такса за издавање рјешења за престанак обављања
пољопривредне дјелатности ................................. 5 КМ
- такса за одјаву возне јединице којом се обавља
јавни превоз ствари у друмском саобраћају ........35 КМ
- такса за одјаву возне јединице којом се обавља
превоз за властите потребе у друмском саобраћају у

износу од ................................................................30 КМ
- у Тарифном броју 5. став 5. мијења се и гласи:
Потврда о чињеници живота (домаћи и
интернационални) ...................................................5 КМ
- у Тарифном броју 8. став 1. мјења се и гласи.
За овјеру сваког потписа или овјеру аутентичности
рукописа ...................................................................5 КМ
иза става један додаје се нови став који гласи:
За овјеру преписа од сваког полутабака оргинала ..
...................................................................................2 КМ
1. Под полутабаком подразумјева се лист хартије од
двије стране нормалног канцеларијског формата или
мање.
2. Ако је рукопис односно препис чија се овјера
врши писана на страном језику, плаћа се двострука
такса из овог тарифног броја.
3. За овјеру пословних књига (по књизи) .......10 КМ
- Тарифни број 13. мијења се и гласи:
„Таксе за урбанистичке услуге које се односе на
издавање извода из регулационог плана као и израда
записника за исколчење објекта.
•
извод из регулационог плана ................. 50 КМ
•
исколчење стамбеног објекта на терену ..........
.................................................................................40 КМ
•
исколчење стамбено- пословног објекта на
терену .................................................................... 80 КМ
•
исколчење пословног објекта на терену ..........
.............................................................................. 100 КМ
•
исколчење индустријског објекта на терену ...
.............................................................................. 200 КМ
•
исколчење за објекте инфраструктурних
система
(водоводне,
комуналне,
саобраћајне,
енегретске и комуникационе инфраструктуре .............
............................................................................... 300КМ
- Тарифни број 14. мијења се и гласи:
ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ:
Висина надокнаде трошкова израде локацијских
услова утврђује се у следећим износима:
•
за индивидуалну стамбену градњу (по објекту)
................................................................................ 40 КМ
•
за стамбено пословни објекат ............. 100 КМ
•
за дворишне објекте .............................. 30 КМ
•
за пословне објекте до 100м² .............. 100 КМ
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•
за пословне објекте преко 100м² ......... 150 КМ
•
за привремене објекте – монтажне киоске ......
................................................................................ 50 КМ
•
за привремене објекте – љетне терасе .............
................................................................................. 50 КМ
•
за стамбене објекте колективног становања до
4 стана ................................................................. 160 КМ
•
за стамбене објекте колективног становања
преко 4 стана ...................................................... 300 КМ
•
за производне и индустриске објекте ..............
.............................................................................. 300 КМ
•
за објекте инфраструктурних система
(водоводне, комуналне, саобраћајне, енегретске и
комуникационе инфраструктуре ....................... 500 КМ
•
за надзиђивање, доградњу и реконструкцију:
1. индивидуални стамбених објеката ....... 20 КМ
2. стамбено - пословних објеката ........... ..50 КМ
3. пословних објеката .............................. 100 КМ
4. објеката колективног становања ......... 150 КМ
5. производних и индустријских објеката ............
...............................................................................200 КМ
Накнаду за рад члановима Комисије за израду
стручног мишљења и УТУ-а за потребе издавања
локацијске услова плаћа инвеститор директно
члановима комисије.
Износ накнаде по члану комисије из предходног
става, одређује надлежни општински орган након
проведеног јавног поступка за избор најповољнијег
понуђача.
- Тарифни број 15. брише се.
- Тарифни број 16. мијења се и гласи:
ОДОБРЕЊА ЗА ГРАДЊУ:
•
за индивидуалну стамбену градњу (по објекту)
.............................................................................. 150 КМ
•
за стамбено пословни објекат ............ 250 КМ
•
за дворишне објекте .............................. 30 КМ
•
за пословне објекте до 100м² .............. 200 КМ
•
за пословне објекте преко 100м² ......... 300 КМ
•
за привремене објекте – монтажне киоске ......
.............................................................................. 100 КМ
•
за привремене објекте – љетне терасе .............
.............................................................................. 100 КМ
•
за стамбене објекте колективног становања до
4 стана ................................................................. 250 КМ
•
за стамбене објекте колективног становања
преко 4 стана ...................................................... 350 КМ
•
за производне и индустриске објекте ..............
............................................................................... 500 КМ
•
за објекте инфраструктурних система
(водоводне, комуналне, саобраћајне, енегретске и
комуникационе инфраструктуре ....................... 600 КМ
•
за надзиђивање, доградњу и реконструкцију:
1. индивидуални стамбених објеката ....... 50 КМ
2. стамбено - пословних објеката ............ 100 КМ
3. пословних објеката .............................. 150 КМ
4. објеката колективног становања ......... 300 КМ
5. производних и индустриских објеката ............
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.............................................................................. 400 КМ
- Тарифни број 17. брише се.
- Тарифни број 18. брише се.
- Тарифни број 19. мијења се и гласи:
КОМИСИЈА ЗА ТЕХНИЧКЕ ПРИЈЕМЕ:
За формирање комисије за техничке пријеме
изграђених грађевинских објекaта плаћа се такса како
слиједи:
•
индивидуални стамбених објеката ..... 100 КМ
•
стамбено - пословних објеката ........... 150 КМ
•
пословних објеката .............................. 200 КМ
•
објеката колективног становања ......... 300 КМ
•
производних и индустријских објеката ...........
............................................................................... 500 КМ
Накнаду за рад члановима Комисије за технички
пријем плаћа инвеститор директно члановима
комисије.
Износ накнаде по члану комисије из предходног
става, одређује надлежни општински орган након
проведеног јавног поступка за избор најповољнијег
понуђача.
- Тарифни број 20. мијења се и гласи:
УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ:
За акта којима се одобрава употреба објеката,
постројења и инсталација плаћа се такса.
•
за индивидуалну стамбену градњу (по објекту)
.............................................................................. 100 КМ
•
за стамбено пословни објекат ............. 200 КМ
•
за дворишне објекте ............................... 30 КМ
•
за пословне објекте до 100м² .............. 200 КМ
•
за пословне објекте преко 100м² ......... 300 КМ
•
за стамбене објекте колективног становања до
4 стана ................................................................. 250 КМ
•
за стамбене објекте колективног становања
преко 4 стана ....................................................... 350 КМ
•
за производне и индустриске објекте . 500 КМ
•
за објекте инфраструктурних система
(водоводне, комуналне, саобраћајне, енегретске и
комуникационе инфраструктуре ....................... 600 КМ
- Тарифни број 21. брише се.
Члан 2.
У члану 2. Одлуке о тарифнику општинских
административних такса број: 02-460-1/07. од
10.05.2007. године, („Сл.гласник општине Рибник“, бр.
3/07.)став 1. мијења се и гласи:
Од плаћања таксе ослобођени су:
- Ученици и студенти за све списе и радње у вези
са школовањем.
- Незапослени грађани за пријаву на конкурс за
заснивање радног односа, за списе и радње у вези
остваривања и заштите права из радног односа
- Списи и радње за додјелу социјалне помоћи и
остваривања других облика социјалне заштите.
- Списи и радње у поступку остваривања права
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борца и инвалида рата.
- Списи и радње у поступку остваривања права
носиоца одликовања.
- Списи и радње у поступку остваривања права на
додатак на дјецу.
- Списи и радње у вези са војним евиденцијама.
- Инвалиди који су ослобођени плаћања годишњих
накнада за употребу моторних возила у поступку
стручног прегледа тих возила ради регистрације.
- Грађани који поклањају своју имовину у
корист републике или општине или се одричу права
власништва у корист истих..
- Списи и радње у поступку за повраћај неправилно
наплаћених даџбина.
- Списи и радње у поступку за састављање и
исправку бирачких спискова.
- Захтјеви за накнаду штете, проузроковане
елементарним непогодама или штеточинама.
- Остале категорије по основу члана 16. Закона о
административним таксама и накнадама - Пречишћен
текст („Сл. гласник РС“, број: 08/09.), уколико нису
обухваћене чланом 2. ове одлуке.
Члан 3.
Овлашћује се Законодавни одбор да утврди
пречишћени текст Одлуке о тарифнику општиниских
административних такса број 02-460-1/07 од дана
10.05.2007. године.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику општине Рибник.“
Број:02-460-1-2/11.
Датум; 25.02.2011.год.

Предсједник СО
Небојша Караћ

Одлуком о комуналним таксама бр. 02-462-7/07. од
10.05.2007. год.(„Службени гласник општине Рибник“,
бр. 3/07; 3/10)
Члан 2.
Ослобађање од плаћања комуналне таксе из члана
1. ове Одлуке односи се на 2011. годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику општине Рибник.“
Број: 02-462-2-1/11.		
Датум; 25.02.2011. год.

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 27. и 28. Закона о грађевинском
земљишту РС („Службени гласник РС“ бр. 112/06),
члана 37. Статута општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ бр.14/05) и члана 31. Одлуке о
грађевинском земљишту („Службени гласник општине
Рибник“ бр.13/05), Скупштина општине Рибник је на
27. редовној сједници одржаној дана 25.02.2011.год.
донијела:
ОДЛУКУ
о просјечној коначној грађевинској цијени м2
корисне стамбене површине
у предходној години
Члан 1.
Овом одлуком, утврђује се просјечна коначна
грађевинска цијена из предходне године м2 корисне
стамбене површине на подручју општине Рибник.
Члан 2.

На основу члана 13. Закона о комуналним таксама
(«Службени гласник СР БиХ» бр. 21/77, 35/88, и 26/89),
члана 37.Статута општине Рибник («Службени гласник
општине Рибник» бр. 14/05), и члана 10. Одлуке о
комуналним таксама („Службени гласник општине
Рибник“, бр. 3/07), Скупштина општине Рибник је
на 27. редовној сједници одржаној 25.02.2011.године,
након разматрања захтјева ЈУ „Културни центар
Рибник“ за ослобађање плаћања комуналне таксе за
2011. донијела :

Просјечна коначна грађевинска цијена из предходне
године м2 корисне стамбене површине на подручју
општине Рибник износи 300,00 КМ.

ОДЛУКУ
о ослобађању од плаћања комуналне таксе

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о просјечној коначној цијени м2 корисне
стамбене површине у предходној години („Службени
гласник општине Рибник“ бр. 03/10).

Члан 1.
ЈУ »Културни центар Рибик» Горњи Рибник
ослобађа се од плаћања комуналне таксе прописане

Члан 3.
Цијена из члана 2. служи као основица за
израчунавање једнократне ренте.
Члан 4.
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Члан 5.

припреме плана.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном гласнику општине Рибник.“
Број:02-372-2-2 /11.
Датум; 25.02.2011. год.

Предсједник СО
Небојша Караћ

Члан 7.
Рок за израду планског докумената је 24 мјесеца од
потписивања уговора са носиоцем израде Просторног
Плана општине Рибник.
Члан 8.

На основу члана 30. а у вези са чланом 121.Закона о
уређењу простора и грађењу (“Службени гласник РС”
бр. 55/10), члана 37.став 1. алинеја 6. Статута општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.
14/05), Скупштина општине Рибник је на 27. редовној
сједници одржаној дана 25.02.2011. год. донијела:
ОДЛУКУ
о приступању изради просторног
Плана општине Рибник
Члан 1.
Приступа се изради просторног Плана општине
Рибник (у даљем тексту:План)
Члан 2.
Простор који ће се обухватити Планом обухвата
укупну територију општине Рибник.
Члан 3.
Носилац припреме Плана је Администартивна
служба општине Рибник- Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности општине Рибник.
Члан 4.
Носилац израде Плана биће правно лице коме
буде повјерена израда истог, у складу са прописима о
јавним набавкама, а које је регистровано за израду ове
врсте планске документације.
Учесници у изради Просторног Плана општине
Рибник биће грађани општине Рибник, представници
локалних органа власти, привредни субјекти, образовне
и здравствене институције, невладине организације,
удружења грађана, медији јавног информисања и
остали заинтересовани субјекти.
Члан 5.
Период за који се утврђују плански параметри је
до 2025. год.
Члан 6.
Смјернице за израду Плана

израђује носилац

Просторни План треба да садржи све елементе
прописане Законом о уређењу простора и грађењу,
другим законима и посебним Правилником о садржају,
начину израде и доношења докумената просторног
уређења.
Члан 9.
Скупштина општине Рибник ће на приједлог
носиоца приремеме плана , а након обављене стручне
расправе о Преднацрту плана , утврдити Нацрт Плана,
као и мјесто, вријеме и начин излагања Нацрта на
јавни увид.
Члан 10.
О Нацрту Плана обавиће се јавни увид у трајању
од 30 дана.
Став носиоца израде Плана о примједбама ,
приједлозима и мишљењима који су достављена
током јавног увида , разматра се на стручној
расправи која се организује у року од 30 дана од дана
затварања јавног увида.
Члан 11.
Носилац припреме Плана, након
јавног увида и стручне расправе, утврђује
просторног Плана
општине Рибник
са закључцима јавне расправе и исти
Скупштини на разматрање.

одржаног
приједлог
у складу
доставља

Члан 12.
Финансијска средства потребна
за израду
просторног Плана општине Рибник обезбјеђена су у
буџету општине Рибник.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном
гласнику општине
Рибник.”
Број: 02-955-3-1/11
Датум:25.02.2011.год.

Предсједник СО
Небојша Караћ

Фебруар 2011.
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На основу члана 50. Закона о уређењу простора
(“Службени гласник РС” бр.84/02; 14/03;112/06;53/07),
члана 37.став 1. алинеја 6. Статута општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 14/05),
Скупштина општине Рибник је на 27. редовној
сједници одржаној дана 25.02.2011. год. донијела:

Доноси се Регулациони плана за дио подручја МЗ
“Превија” (у даљем тексту: План)
Простор који је обухваћен Планом дефинисан је
у графичком дијелу Плана, који је саставни дио ове
Одлуке.

• ОЦЈЕНА ПРИРОДНИХ И СТВОРЕНИХ
УСЛОВА Р = 1:1000
• ПЛАН ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 		
Р = 1:1000
6. ПЛАН САОБРАЋАЈА И НИВЕЛАЦИЈЕ		
Р = 1:1000
7. ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Р = 1:1000
8. ПЛАН ЕНЕРГЕТСКЕ И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ Р = 1:1000
9. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ – СИТЕНЗНА
КАРТА Р = 1:1000
10. ПЛАН РЕГУЛАЦИОНИХ И
ГРАЂЕВИНСКИХ ЛИНИЈА Р = 1:1000
11. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ Р = 1:1000
12. ПЛАН УРЕЂЕЊА СИСТЕМА ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА
Р = 1:1000

Члан 2.

Члан 3.

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела.
Текстуални дио Плана садржи:

Елаборат Плана израђен је у Институту за
грађевинарство”ИГ” д.о.о. Бања Лука у мјесецу
новембру 2010. год. и саставни је дио ове Одлуке.

А) УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Б) СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА
Ц) ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА
Д) ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА
Е) ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА
ПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Ф) ОРЈЕНТАЦИОНИ ТРОШКОВИ УРЕЂЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 4.

ОДЛУКУ
о усвајању Регулационог плана за дио подручја
МЗ “Превија”
Члан 1.

Графички дио плана садржи:
• ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА
– ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ Р = 1:1000
1а. ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СА
ВАЛОРИЗАЦИЈОМ ГРАЂЕВИНСКОГ
ФОНДА (намјена објекта и спратност)
Р = 1:1000
1б. ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СА
ВАЛОРИЗАЦИЈОМ ГРАЂЕВИНСКОГ
ФОНДА (бонитет објекта)			
Р = 1:1000
1в. ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА СА
ВАЛОРИЗАЦИЈОМ ГРАЂЕВИНСКОГ
ФОНДА (карта рушења)
Р = 1:1000
• ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Р = 1:500 000
• ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА КАРТА		
Р = 1:1000

О спровођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за
привреду, финансније и друштвене дјелатности, код
којег се План излаже на стални јавни увид.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по
објављивању у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
Број: 02-955-2-1/11		
Датум: 25.02.2011.год.

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члан 37. и 47. Статута општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 14/05) и
члана 35. и 51. Пословника Скупштине општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник” бр.
16/05), Скупштина општине Рибник на 27. редовној
сједници одржаној 25.02.2011.је донијела:
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о избору
Одбора за заштиту људских права , представке и
притужбе грађана
Члан 1.
У Одлуци о избору Одбора за заштиту људских
права , представке и притужбе грађана бр. 02-111-

Страна 6, Број 2-2011

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РИБНИК

10/08 од 01.12.2008. год. (“Службени гласник општине
Рибник” бр. 4/08) ) члан 1. мјења се тако да у саставу
Одбора умјесто “ Душан Сладојевић- члан” стоји
“Јово Кузмановић, члан”.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у “Службеном гласнику општине Рибник.”
Број:02-022-11-2-/11		
Датум:25.02.2011. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члан 37. и 47. Статута општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 14/05) и
члана 35. и 53. Пословника Скупштине општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник бр.
16/05), Скупштина општине Рибник на 27.редовној
сједници одржаној 25.02.2011.год. је донијела:
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о избору
Одбора за сарадњу са грађанима, општинама и
мјесним заједницама
Члан 1.
У Одлуци о избору Одбора за сарадњу са грађанима,
општинама и мјесним заједницама бр. 02-111-8 /08 од
01.12.2008. год. (“Службени гласник општине Рибник”
бр. 4/08) ) наслов одлуке мјења се тако да умјесто
ријечи” грађанима” стоји ријеч”градовима”
Члан 2.
Члан 1. мјења се тако да у саставу Одбора умјесто
“ Душан Сладојевић - члан” стоји “Јово Кузмановић,
члан”.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у “Службеном гласнику општине Рибник.”
Број: 02-022-11-1/11
Датум:25.02.2011. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

Члан 1.
У Одлуци о именовању делегата за закључење
брака бр. 02-111-4 / 08. од 01.12.2008 год.(“Службени
гласник општине Рибник” бр.4/08 ) члан 1. став 1.
тачка 4. мјења се тако да умјесто”Сладојевић Душан “
стоји “ Тодоровић Момчило”
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном гласнику општине Рибник”.
Број:02-022-11-4/11		
Датум: 25.02.2011. год. 		

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) и члана 37. Статута општине Рибник,
(“Службени гласник општине Рибник” бр.14/05),
Скупштина општине Рибник на 27. редовној сједници
одржаној дана 25.02.2011. год.је донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана Управног одбора
ЈУ”Културни центар Рибник”
1. За члана Управног одбора ЈУ”Културни центар
Рибник” именује се:
1) Стојановић Милијана, из Превије
		
2. Члан Управног одбора именује се на преостали
период манадата разрјешеног члана.
3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник”.
Број: 02-111-1-4-7/11.
Датум; 25.02.2011. год.		

Предсједник СО
Небојша Караћ

На основу члана 37. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр. 14/05.) и
члана 22. Породичног закона („Службени гласник РС“,
број: 54/02; 41/08) Скупштина општине Рибник је на
27. редовној сједници одржаној 25.02.2011. године
донијела:

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) и члана 37. Статута општине
Рибник,(“Службени гласник општине Рибник”
бр.14/05), Скупштина општине Рибник на 27. редовној
сједници одржаној дана 25.02.2011. год.је донијела:

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке
именовању делегата за закључење брака

РЈЕШЕЊЕ
о именовању члана Управног одбора
ЈУ”Народна библиотека Рибник”

Фебруар 2011.
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1.За члана Управног одбора ЈУ”Народна библиотека
Рибник” именује се:
1) Јањић Лазар, из Превије
		
2. Члан Управног одбора именује се на преостали
период манадата разрјешеног
члана.
3.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
биће објављено у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
Број: 02-111-1-4-8/11.		
Датум; 25.02.2011.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 27. редовној сједници
одржаној 25.02.2011.године, након разматрања захтјева
Неђе Галића за додјелу стипендије донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1. Даје се сагласност Начелнику општине да у
виду гранта, а из средстава буџетске резерве, износ
од 1 000 КМ додјели студенту Неђи Галићу на име
стипендирања у 2011. год.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
биће објављен у „Службеном
гласнику општине
Рибник.“
Број:02-67-3/11
Датум:25.02.2011.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
27. редовној сједници одржаној 25.02.2011. године,
након разматрања Извјештаја о рјешавању управних
предмета у општинској Административној служби за
2010. год. донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Рибник усваја Извјештај
о рјешавању управних предмета у општинској
Административној служби за 2010. год.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
биће објављен у „Службеном
гласнику општине
Рибник.“
Број:02-110-3-4/11
Датум:25.02.2011.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 27. редовној сједници
одржаној 25.02.2011. године, након разматрања Плана
прољетне сјетве на подручју општине Рибник за 2011.
годину донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Рибник усваја План
прољетне сјетве на подручју општине Рибник за 2011.
годину
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Рибник.“
Број:02-330-3-2/11
Датум:25.02.2011.год.

Предсједник СО
Небојша Караћ

ПЛАН ПРОЉЕТНЕ СЈЕТВЕ/САДЊЕ
На основу података Републичког завода за статистичку сходно извјештају о површинама и засадима на крају
прољетне сјетве у 2010. години и плану сјетвених површина за 2011. годину представљени су нумерички подаци
остварене прошлогодишње и плана остварења овогодишње прољетне сјетве због лакшег увида у стање подаци
су презентовани у табели бр.1. и табели бр.2.
Табела бр. 1.Преглед остварења плана прољетне сјетве за 2010. и план за 2011. годину
Остварење за
План за
Ред. бр.
Култура
2010. год. у ha
2011. год. у ha
300
300
1.
Кукуруз
120
120
2.
Кромпир
3.

Зоб

30

30
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Јечам
Пшеница јара
Разно поврће ( пасуљ,лук,купус...)
Дјетелина
Луцерка
Хељда
Лан
УКУПНО:
Табела бр. 2. Преглед употребе репродукционог материјала
Ред. бр.
Врста – назив
Површина ha
1.
Стајњак
620
2.
NPK - ђубриво
620
3.
KAN
620
4.
Сјеме - кукуруз
300
5.
Сјеме - кромпир
120
6.
Сјеме - зоб
30
7.
Сјеме - јечам јари
25
8.
Сјеме – пшеница јара
20
9.
Сјеме – хељда
12
0.
Сјеме – лан
2
У 2011. години прољетна сјетва је планирана на
површини од 620 хектара, односно планирани обим
сјетве је исти као у 2010. години, међутим дошло је
до измјене у структури сјетве. У 2011. години према
подацима којим располажемо очекујемо повећање
сјетвених површина под поврћем за 5 (пет) хектара.
У прољетној сјетви 2010. године стручњаци са
Пољопривредног института из Бања Луке у сарадњи
са пољопривредним произвођачима са територије
општине Рибник обавили су засијавање огледних
површина, односно тестирање репродукционог
материјала дјетелинско-травних смјеса, те је укупно
засијана површина у 2010. години 15 хектара под
дјетелинама, међутим у 2011. години очекујемо
смањење површина под дјеталинама на 5 хектара. У
2010. години засијано је 6 хектара хељде, међутим
општина Рибник је у више наврата издвајала
подстицајна средства за унапређење производње хељде
из грантова за пољопривреду предвиђених буџетом
општине Рибник за 2010. годину што се позитивно
одразило на ефекте сјетве, те је у 2011. години
планирана сјетва хељде на 12 хектара. Структура сјетве
у прољетној сјетви/садњи 2011. године измјењена је и
због увођења у производњу уљаног лана, а планирано
је засијавање површине од 2 хектара.
Министарство
пољопривреде,
шумарства
и водопривреде РС као подстицајне мјере
пољопривредним произвођачима за прољетну сјетву/
садњу у 2010. годину вршило је регресирање еуродизел
горива и вјештачког ђубрива. Програмом регресирања
за прољетну сјетву/садњу у 2010. години за подручје
општине Рибник, Министарство пољопривреде,
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шумарства и водопривреде РС извршило је набавку
минералног гнојива: 14.500 кг КАN,
1.500 кг
NPK7:20:30, 27.300 кг NPK15:15:15 и 14.307 литара
еуродизел горива.
У циљу да подстакне пољопривредну производњу
на територији општине Рибник, СО-е Рибник је
Одлуком о ослобађању од плаћања таксе број 02330-6-3/10, дана 08.02.2010. године омогућила
свим пољопривредним произвођачима са подручја
општине Рибник ослобађање од плаћања таксе
приликом овјере Изајве и Уговора са дирекцијом за
робне резерве. Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности општине Рибник организовало
је расподјелу минералног гнојива, а општина Рибник
је подмирила трошкве складиштења и транспорта
минералног гнојива на подручју општине Рибник, у
циљу унапређења процеса прољетне сјетве/садње.
На приједлог Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде РС, Влада Републике
Српске је на првој сједници, усвојила Одлуку о
субвенционисању набавке минералних ђубрива за
прољећну сјетву/садњу у 2011. години. Ријеч је о
минералним ђубривима за ратарску производњу ( до
18.000 тона ) и воћарску производњу ( до 1.500 тона ).
Из средстава за 2011. годину, Министарство ће да врши
субвенционисање, у износу од 25 % од набавне цијене
минералних ђубрива. У овој години Министарство
ће набавити NPK15:15:15 и NPK 0:30:15. Процес
пријаве сјетвених површина од стране регистрованих
пољопривредних произвођача тече од 07.02.2011.
године и трајаће до 18.02.2011. године. Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС
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прописало је да у 2011. години пријаву није потребно
овјеравати чиме је пољопривредним произвођачима
олакшан процес пријаве за прољетну сјетву/садњу.
Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности општине Рибник има у плану
да у 2011. години организује расподјелу регресираног
минералног гнојива и омогући складиштење и
транспорт минералног гнојива на подручју општине
Рибник.
Удио пољопривредних површина у односу
на укупну површину територије општине је 27,92%,
следеће структуре: ливаде са 61,36 %, пашњаци са 20,21
% и оранице са 13,43 %. Површина под воћњацима у
структури пољопривредних површина износи 4,91 %,
док најмањи удио у укупној структури имају рибњаци
са 0,09 %, слиједи графички приказ:

Графикон 1.Сруктура укупних пољопривредних
површина на подручју општине Рибник
На подручју општине Рибник разликујуемо три
типа земљишта:
•а лувијална земљишта у долинама ријека Сане и
Рибник, као и дубока и плодна тла,
•подзолна и параподзолна земљишта у брдским
дјеловима Општине, која су доста плитка,
полупропусна, недовољно снабдјевена хумусом,
умјерено збијена и накисела до кисела и као таква
полуплодна изузев долина и заравни између појединих
узвишења,
• на већим висинама су заступљена пјесковито глиновита земљишта, плитка са врло мало хумуса,
пропусна, кисела, веома ниске плодности.
У структури сјетве код житарица, најзаступљeнија
култура је кукуруз, а затим слиједе, пшеница, зоб, јечам,
раж, тритикале и хељда. Од повртларских култура,
највеће површине су под кромпиром, пасуљем, луком и
купусом. У производњи крмног биља, пољопривредне
површине су највеће засијане дјетелином и луцерком.
Основна карактеристика ратарске производње
на подручју општине Рибник јесте
уситњеност
посједа, сјетва ратарских култура обавља се
углавном
ради
задовољавања
индувидуалних
потреба пољопривредних домаћинстава. Међутим
са сигурношћу можемо рећи да уситњеност посједа
пољопривредних газдинства на подручју општине
Рибник пружа могућност за бављење органском
производњом хране.

Број 2-2011 Страна 9

Према подацима Агенције за посредничке,
информатичке и финансијске услуге (АПИФ) од
20.01.2011. године на територији општине Рибник
у Регистар пољопривредних газдинства уведено је
укупно 309 пољопривредних газдинстава, од којих
су три (3) правни субјекти, а три стотине и шест
(306) физичких лица. Власници пољопривредних
газдинстава пријавили су укупно 981,78 ха површине
од тога 810,14 ха укупне обрадиве површине (464,71
ха њива, 0,84 ха башта/врт, 16,66 ха воћњак, 327,93
ха ливада), 85,21 ха пашњак, 76,18 ха шума, 0,18 ха
рибњак, 2,13 ха неплодно земљиште и 7,94 ха остало,
слиједи графички приказ;
Графикон2. Структура пољопривредних површина
на регистрованим пољопривредним газдинствима

Због нерјешених имовинско – правних односа
одређен број пољопривредних произвођача није у
могућности да региструје пољопривредна газдинства
чиме губе могућност да остваре право за подстицајна
средства Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде РС или Општине
Рибник. У
рјешавању овог проблема предвиђена је могућност
закупа, али већи број пољопривредних произвођача
се није опредијелио за овакав вид регистрације из
финансијских разлога.
С обзиром на обим пољопривредне производње
број прикључне и погонске механизације је
задовољавајући. На подручју општине Рибник постоји
око 200 трактора различите снаге, а разних тракторских
прикључака има око 500. Међутим, територијални
распоред механизације није равномјеран што умањује
ефекат постојања наведених пољопривредних машина
и прикључака са становишта остварења плана сјетве.
Због постојања екстензивног начина бављења
пољопривредном производњом постоји и један број
коњских запрега (укупан број грла око 100, односно
око 30 запрега).
На територији општине Рибник нема регистрованих
пољопривредних апотека које би вршиле промет
репродукционог
материјала.
Пољопривредни
произвођачи приликом куповине репро-материјала
ускраћени су за адекватна стручна упутства и савјете
што се негативно одражава на сјетву. Најчешће
неправилном употребом сјеменског материјала,
вјештачког ђубрива и средстава за заштиту биља
долази до значајног умањења квалитета и квантитета
приноса.
Повећање приноса на засијаним површинама
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могуће је остварити уколико се промет и продаја
репро-материјала доведе на један виши ниво, прије
свега сталном контролом квалитета сјеменског
материјала и средстава за заштиту биља, али и
запошљавањем стручних лица која би пољопривредним
произвођачима могла дати квалитетне савјете о
правилној употреби репроматеријала за сјетву. Битну
улогу у интензификацији пољопривредне производње
и повећавању приноса са сјетвених површина има и
употреба савремене механизације, примјена нових
технологија узгоја биљних култура, увођење система
за наводњавање земљишта и адекватно кориштење
средстава за заштиту биља.
На подручију општине Рибник прољетна сјетва/
садња још није почела, међутим припреме за
реализацију прољетне сјетве у 2011. години су у току.
Очекујемо да ће у 2011. години прољетна сјетва/садња
почети у оптималним роковима. Динамика реализације
планиране прољетне сјетве/садње у 2011. години у
највећој мјери зависи од: цијене репро-материјала за
прољетну сјетву и агро-еколошких услова.
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 27. редовној сједници
одржаној 25.02.2011. године, након разматрања
Програма спортских и културних активности на
подручју општине Рибник за 2011. годину донијела
следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.Скупштина општине Рибник усваја Програм
спортских и културних активности на
подручју
општине Рибник за 2011. годину
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
биће објављен у „Службеном
гласнику општине
Рибник.“
Број:02-61-1-2/11		
Датум:25.02.2011.год.

Предсједник СО
Небојша Караћ

ПРОГРАМ
културно-спортских активности на подручју
општине Рибник за 2011. годину
1.Култура
Законом о локалној самоуправи (″Сл. гласник
Републике Српске″, бр.101/04) прописане су
надлежности општине у области културе.

Одјељење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности предлаже Програм културних активности
за 2011. годину, којим утврђује основне правце
расподјеле средстава из буџета општине предвиђених
за културу.
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 2011. годину
биће усмјерена на:
1. Праћење и подржавање културних 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 биће подржане
кроз помоћ у организацији или финансирању:
1. Традиционалне манифестације при обиљежавању
важнијих датума као што су:
•
Свечаности поводом Божића (паљење
Бадњака);
•
Обиљежавање Светосавских свечаности (кроз
програме средње школе и основних школа);
•
Обиљежавање Дана жена;
•
Васкршњи крос у оквиру којег се одржава
богат културно-забавни програм;
•
Такмичење пјевача аматера у Рибнику;
•
Дани ријеке Сане;
•
Видовдански сусрети фолклора;
•
Свечаности поводом дана Општине и крсне
славе Општине ( 21.септембра, Мала Госпојина);
•
Традиционални народни зборови;
•
Књижевне вечери;
•
Одлазак школске омладине у позоришта.
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.
Програм финансирања
У циљу остваривања општег интереса општине
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Рибник у области културе у буџету планирају се
намјенска средства за финансирање ове области:
1. Средства за развој културе за текућу 2011.год.
планирана су у износу од 2.500 КМ.
2.Средства за Културно-умјетничко друштво
“Рибник” - 7.200 КМ; Очување традиције
и
фолклора нашег народа је основни циљ КУД “Рибник”,
3. Средства за Еко-етно покрет “Димитор” - 1.000
КМ,
4. Средства за организацију традиционалних
народних зборова – 6.000 КМ.
Преглед културних манифестација које ће се
одржати у 2011. години приказан је у табели број 1.
која је у прилогу.
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:
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.
3.Квалитетни спорт, битна карактеристика је
освајање већих спортских резултата, сагласно
олимпијском геслу ″Више″, ″Даље″, ″Брже″, тј.
постизање врхунског спортског стваралаштва.
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Битне смјернице за развој спорта у 2011. години
На пољу развоја и унапређења спорта треба
настојати да се током 2011. године уради сљедеће:
•
Придавање већег значаја физичком васпитању
у основним и средњим школама;
•
Придавање одговарајућег значаја спортским
активностима као садржајној структури слободног
времена младих;
•
Придавање значаја рекреацији за одрасле,
радничкој популацији – радничке спортске игре;
•
Стварати материјалне и кадровске услове за
оснивање спортских клубова;
•
Унапређење стручног рада са спортистима
кроз школовање и едуковање стручних радника.
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 услова за развој спорта
кроз изградњу спортских и рекреативних објеката.
Завршетком градње спортске дворане у Превији
рјешиће се основни инфраструктурни проблем
за организацију спортских и културних догађаја
Општине, али створили би се и услови за оснивање
спортских клубова;
•
Изградња нових игралишта као и њихово
освјетљавање;
•
Обезбјеђивање материјалних претпоставки и
усмјеравање школских спортских такмичења.
Програмска оријентација спорта у 2011. години,
а све у складу са средствима планираним буџетом и
финансијским могућностима, треба бити усмјерена на:
1. Праћење и подржавање традиционалних
манифестација;
2. Оснивање
Јавне
установе
спортскорекреативног центра;
3. Подржавање спортске рекреације као средства
здравља и културе грађана;
4. Праћење и подржавање спортског васпитања
као педагошког процеса, с циљем стварања навика
спортског ангажовања током цијелог живота.
5. Подршка риболовним такмичењима и њиховa
промоцијa,
6. Подршка ловачким манифестацијама и
њиховим промоција.
У оквиру програмске оријентације за 2011. годину:
1.Од традиционалних манифестација треба
организовати:
- Васкршњи крос (у оквиру којег се организује и
Васкршњи шаховски турнир);
- Меморијални турнир Душан Душко Берић;
- Новогодишњи одбојкашки турнир за дјевојке;
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2. На подручју општине Рибник подржати, видове
спортске рекреације:
- турнире у малом фудбалу
- кошаркашке и одбојкашке турнире;
3.Подржати Школска спортска такмичења у
организацији основних и средњих школа, те рад на
припреми олимпиjске екипе за учешће на малим
олимпиjским
играма;
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.
1. Средства за развој спорта – 2.500 КМ.
с2. Средства за ЈУ спортско-рекреативни центар –
10.000 КМ
3. Средства за школска такмичења – 4.000 КМ, koja
ће се трошити у складу са Правилником о утрошку
средстава за школска такмичења на општинском и
регионалном нивоу, бр.01-67-7/08. од 19.02.2008.
године :
◦
60% средстава за школска такмичења у
наставним предметима;
◦
40% средстава за олимпијске спортске игре
ученика;
4. Средства за Омладинску школу спорта “Рибник”
– 11.000 КМ. У оквиру Омладинске школе спорта
организован је рад и рукометне школе спорта.
5.Шаховски клуб – 2.500 КМ;
Средстава из буџета општине за финансирање
спортских активности планирана су на тај начин
да у набољој могућој мјери одговоре програмској
оријентацији Рибничког спорта у 2011. години.

Преглед спортских манифестација које ће се
одржати у 2011. години приказан је у табели број 1.
која је у прилогу.
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 11.000 КМ за обиљежавање значајних
датума из којих се покривају трошкови за следеће
манифестације:
1. Васкршњи крос
2. Дани ријеке Сане (јуни)
3. Видовдански сусрети фолклора
4. Свечаности поводом дана Општине и крсне
славе Општине (Мала Госпојина 21.септембар)
Све поменуте традиционалне манифестације су
културно-спортског карактера и као такве су саставни
дио програмске оријентације за културно-спортске
активности које ће бити организоване на подручју
општине Рибник у 2011. години.
Општина Рибник је организатор манифестација:
Васкршњи крос, Дани ријеке Сане и Дана и крсне
славе Општине.
Носиоц организације манифестације Видовдански
сусрети фолклора је КУД “Рибник”.
Напомена
Сви предложени програмски садржаји културноспортских активности спроводе и мјере дефинисане
документом „Омладинска политика општине Рибник
2009-2013“.
Манифестације које ће се одржати на подручју
општине Рибник у 2011. години

Назив

Локација

Вријеме
одржавања

Организатор

Божићни шаховски турнир

Доња Превија

08. јануар

Шаховски клуб “Рибник”

Светосавске свечаности

Ситница, Превија,
Рибник

27. јануар

Средња и основне школе

Васкршњи крос

Г. Рибник

24.април

Општина Рибник

Васкршњи шаховски
турнир

Г.Рибник

24. април

Шаховски клуб “Рибник”

Такмичење пјевача аматера

Г.Рибник

Мај

ЈУ “Културни центар Рибник”

Дани ријеке Сане

Извор, ток и ушће
ријеке Сане

Јуни

Општина Рибник

Дан бригаде

Г.Рибник

04. јуни

Борачка организација

Видовдански сусрети
фолклора

Доња Превија

28.јуна

КУД Рибник
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Меморијал „Душко Берић“

Г. Рибник

Август

Борачка организација

Дан и крсна слава општине

Простор општине
Рибник

21.Септембар

Општина Рибник

Новогодишњи одбојкашки
турнир за дјевојке

Г.Рибник

Децембар

Омладинска школа спорта
“Рибник”

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), Одлуке о
стипендирању и критеријумима за додјелу стипендија
на вишим школама и факултетима број: 02-67-1-1/07
од 05.02.2007. год. и Одлуке Скупштине општине
Рибник о давању сагласности за закључивање уговора
о стипендирању студената у 2011. години бр. 02-67-44/11 од 28.01.2011. год. и Правилника о стипендирању
и критеријима за додјелу стипендија на вишим
школама и факултетима бр. 01-02-1/08, те приједлога
Комисије за додјелу стипендија за 2011. годину број
01-67-4-5/10/11, Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели студентских стипендија за 2011. годину
Члан 1.
Додјељују се стипендије за 2011. годину на основу
проведеног Јавног конкурса за додјелу студентских
стипендија у 2011. бр. 01-67-4/10. од 23.12.2010. год.
и приједлога Комисије за додјелу истих, како слиједи:
Стипендистима који су већ примали стипендију
у 2010. години а уписали су редовно наредну годину
студија и доставили потребну документацију:
1. Милица Антонић,
5 година Медицина,
2. Александар Ђукић,
5 година Архитектонско-грађевински,
3. Свјетлана Ковачевић,
4 година Филозофски,
4. Јелена Петровић,
4 година Висока школа за екон. и инф,
5. Биљана Јокић,
4 година Економија,
6. Јелена Костић,
4 година Високо школа унутрашњих послова,
7. Дајана Љубанић,
4 година Високо школа унутрашњих послова,
8. Марија Тепић,
4 година Филозофски,
9. Марко Ћулум,
3 година Права,
10. Ђорђо Галић,
3 година Права,
11. Илија Двизац,
3 година Факултет за екологију,

12. Свјетлана Врачар,
3 година Филозофски,
13. Нада Амиџић,
3 година Висока медицинска школе,
14. Станислава Стојаковић,
3 година Филозофски,
15. Марија Ландека,
3 година Пољопривреда,
16. Бранка Стојановић,
3 година Филолошки,
17. Весна Зелић,
3 година Филолошки,
18. Милијана Врачар,
3 година Филолошки,
19. Слободанка Антонић,
3 година Филолошки,
20. Младенка Каурин,
3 година Факултет политичких наука,
21. Роса Тучић,
3 година БЛЦ,
22. Недељко Гарић,
2 година БЛЦ,
23. Дајана Савановић,
2 година Филолошки,
24. Тамара Гајић,
2 година Филолошки,
25. Боја Галић,
2 година Право,
26. Марко Самац,
2 година Архитектонско-грађевински,
27. Борислав Савић,
2 година БЛЦ,
28. Драгана Цигановић,
2 година ПМФ – Биологија,
29. Дмитар Ђукић,
2 година Економија,
30. Љубица Јуришић,
2 година Факултет политичких наука,
31. Данијел Митровић,
2 година Факултет за екологију,
32. Невена Кркљић,
2 година Факултет политичких наука,
33. Божана Дакић,
2 година БЛЦ,
34. Душанка Љубанић,
2 година Колеџ за информ. и менаџмент
“Јањош”,
35. Драгица Зелић,
2 година Економија,
36. Ранко Стојић,
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2 година Факултет за безбједност и заштиту,
37. Миле Јокић,
2 година ПМФ – Екологија,
38. Љубинка Тодоровић,
2 година Пољопривреда,
39. Невена Дакић,
2 година ПМФ – Хемија,
40. Душан Петровић,
2 година ПМФ-Екологија,
41. Душка Крндија,
2 година Филозофски,
42. Саван Танасић,
2 година Технички факултет–
саобраћај и транспорт,
43. Снежана Амиџић,
2 година ПМФ – Биологија,
44. Мирјана Пејић,
2 година Технолошки,
45. Зорица Вртунић,
2 година Филолошки,
46. Николина Стојичић,
2 година Филолошки,
47. Божана Мацановић,
2 година Факултет политичких наука,
48. Оља Савановић,
2 година Филозофски,
Нови Захтјеви:
49. Бранкица Бањац,
4 година Архитектонско-грађевински,
50. Славица Чутура,
3 година Право,
51. Тања Стојановић,
3 година Право,
52. Бојана Ђукић,
3 година БЛЦ,
53. Миодраг Бавељић,
3 година Универзитет за пословне студије,
54. Стево Топаловић,
2 година Факултет техничких наука,
55. Александар Петровић,
2 година БЛЦ,
56. Анђа Стојаковић,
2 година Фармација,
57. Жарко Амиџић,
2 година Факултет политичких наука,
58. Марко Касаповић,
2 година БЛЦ,
59. Милан Аздејковић,
1 година БЛЦ,
60. Мирко Чутура,
1 година Филолошки факултет,
61. Бранислав Ћук,
1 година ПМФ- Екологија,
62. Горан Буквић,
1 година Архитектонско-грађевински,
63. Петар Караћ,
1 година Високо школа унутрашњих послова,
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64. Драган Гајић,
1 година Шумарство,
65. Александар Агић,
1 година Филозофски,
66. Драженка Савановић,
1 година Економија,
67. Ненад Радојчић,
1 година Висока школа
електротех. и рачунарства,
68. Миља Берић,
1 година Филозофски,
69. Драгана Гајић,
1 година Високо школа унутрашњих послова,
70. Марко Бабић,
1 година Шумарство,
71. Драган Тодоровић,
1 година Машинство,
72. Светко Дмитровић,
1 година Високо школа унутрашњих послова,
73. Милана Петровић,
1 година Медицина-стоматологија,
74. Ранкица Благојевић,
1 година Право,
75. Маријела Самац,
1 година Филолошки,
76. Зорица Каурин,
1 година Филозофски,
77. Сања Кузмановић,
1 година Висока медицинска школа,
78. Никола Петровић,
1 година Пољопривреда,
79. Милана Бањац,
1 година Филозофски,
80. Лидија Вртунић,
1 година Медицина,
81. Душко Ђукић,
1 година Машинство,
82. Мирјана Ђукић,
1 година Филозофски,
83. Милијана Ковачевић,
1 година Медицина,
84. Стојанка Ћук,
1 година Право,
85. Бранка Гајић,
1 година Филолошки,
86. Радмила Амиџић,
1 година Филолошки,
87. Милан Јуришић,
1 година Право,
88. Душко Каурин,
1 година Право,
89. Миленко Караћ,
1 година Економија,
90. Слађана Малешевић,
1 година Економија,
91. Бојана Јокић,
1 година Економија,
92. Милана Калабић,
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1 година Медицина,
Члан 2.
Задужујем Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности за реализацију ове Одлуке.
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), Одлуке СО
број: 02/330-18-18/10/11 од 28.01.2011. године, а
на приједлог комисије за додјелу апарата за мужу,
проводећи стратегију руралног развоја, Начелник
општине д о н о с и :
ОДЛУКУ
о расподјели апарата за мужу

Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 01-67-4-6/10/11.
Датум: 02.02.2011. 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), Одлуке о
стипендирању и критеријумима за додјелу стипендија
на вишим школама и факултетима број: 02-67-1-1/07
од 05.02.2007. год. и Одлуке Скупштине општине
Рибник о давању сагласности за закључивање уговора
о стипендирању студената у 2011. години бр. 02-67-44/11 од 28.01.2011. год. и Правилника о стипендирању и
критеријима за додјелу стипендија на вишим школама
и факултетима бр. 01-02-1/08, те приједлога Комисије
за додјелу стипендија за 2011. годину број 01-67-4-961/10/11, Начелник општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о додјели студентских
стипендија за 2011. годину
Члан 1.
Овом Одлуком допуњује се Одлука о додјели
стипендија за 2011. годину број 01-67-4-6/11. и
проширује се број студената стипендиста општине
Рибник са студентом Јованом Зелићем.
Члан 2.
Задужујем Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности за реализацију ове Одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 01-67-4-7/10/11.
Датум: 16.02.2011. год.

Начелник општине:
Неђо Стојаковић, дипл.ек.

Члан 1.
Овом одлуком одобрава се расподјела десет (10)
комада ручних апарата за мужу који ће бити уступљени
на кориштење пољопривредним произвођачима на
основу јавног позива о додјели апарата за мужу број :
01-330-18-20/10/11. од 02.02.2011. године како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Јокић Зорица из Г. Врбљана,
Бјелић Вујо из Г. Раткова,
Ђукановић Жељко из Г. Раткова,
Илић Горан из Г. Раткова
Васиљевић Недељко са Бусија,
Кочић Драган из Г. Раткова,
Перић Миле са Чађавице,
Грабеж Ђорђо из Растоке,
Бјелић Младен из Г. Раткова,
Гвозденовић Миладин из Г. Раткова.
Члан 2.

Начелник општине ће са пољопривредним
произвођачима из члана 1. закључити Уговоре о
кориштењу апарата за мужу.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број: 01/330-18-22/10/11.
Датум: 22.02.2011. године

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),
Начелник
Општине доноси :
ОДЛУКУ
о давању сагласности на План утрошка средстава
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Члан 1.
Даје се сагласност на План утрошка средстава за
школска такмичења Одјељењу за буџет, финансије и
друштвене дјелатности општине Рибник, буџетска
позиција 415 217 Текући грантови орг. и удружењима
из области образовања – школска такмичења .

школска такмичења а у складу са важећим законским
прописима.
Члан 3.
Средства трошити у складу са остварењем буџета
Општине.

Члан 2.

Члан 4.

Задужује се Одјељење за буџет, финанисије
и друштвене дјелатности да исплати средства у
складу са Правилником о утрошку средстава за

Саставни дио ове одлуке је План утрошка средстава
за школска такмичења.

План утрошка средстава за школска такмичења
Ред.бр.
Назив школе
1
О.Ш. ,, Никола Мачкић,, Превија
2
О.Ш. ,, Д есанка Максимовић,, Г.Рибник
3
О.Ш. ,, Петар Кочић ,, Ситница
4
С.Ш.Ц.,, Лазар Ђукић ,, Г.Рибник
УКУПНО
--Број : 04-61-4/11.		
Датум: 22.02.2011.год.

Број : 01-61-4 /11.		
Начелник општине
Дана:01.03.2011.год.
Неђо Стојаковић, дипл.ек

Број ученика
240
209
83
209
741

Износ средстава
792,00 КМ
672,00 КМ
264,00 КМ
672,00 КМ
2.400,00 КМ

Начелник одјељења
Радмила Галић, дипл.ек.

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник Републике Српске,, бр.101/04,
42/05, 118/05), члана 55. Статута општине Рибник
(,,Службени гласник општине Рибник,, бр. 14/05),
члана 24. Појединачног колективног уговора за
запослене у административној служби општине
Рибник(,,Службени гласник општине Рибник,, бр.
1/11), а везано за члан 24. Посебног колективног
уговора за запослене у области локалне самоуправе
Републике Српске (,,Службени гласник РС, бр. 114/07)
а извршавајући буџет Општине за 2011 год. Начелник
општине д о н о с и :
РЈЕШЕЊЕ
о накнади плате

Наканду плате исплаћивати уз исплату плата
запослених.
Члан 3.
О извршењу овог рјешења стараће се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
Члан 4.
Ова рјешење се примјењује се од 01.01.2011. године
и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Рибник.“
Број : 01-131-4 /11.		
Дана:15.02.2011.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек.

Члан 1.
Ћук
(Милутина)
Драгици
запосленој
у
административној служби општине Рибник ,
која обавља дужност Предсједника синдикалне
организације запослених у администартивној служби
општине Рибник одобрава се исплата накнаде плате у
износу од 15 % и то у мјесечном износу.
Члан 2.
Исплата накнаде плате ће се примјењивати од
01.01.2011. године па до краја изборног мандата а
најкасније до 31.12.2011. године.

На основу члана 43.став 1. алинеја 8. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник РС,
број:101/04, 42/05, 118/05), члана 55. Статута општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник”,
број:14/05), Одлуке о оснивању Административне
службе општине Рибник број: 01-11-1-3/09/10
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 3/10), члана
9. и 10. Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Административне службе општине
Рибник
број:01-11-1/09/10
од
04.01.2010.год.
(“Службени гласник општине Рибник” број:03/10,1/11)
Начелник општине Рибник доноси:

Фебруар 2011.
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ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе општине Рибник
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији
радних мјеста Административне службе општине
Рибник
број:01-11-1/09/10
од
04.01.2010.год.
(“Службени гласник општине Рибник”, број 03/10,1/11)
чл 6. мијења се у дијелу табеларног прегледа
систематизације како слиједи:
У оквиру Центра за пружање услуга грађанима
под редним бројем 17 (седамнаест) ријечи ,,Факултет
друштвених или техничких наука,, бришу се и
замјењују рјечима Електротехнички факултет смјер
информатика или природноматематички факултет
смјер информатика или информатички факултет,,
Члан 2.
Овај Правилник ће бити објављен у “Службеном
гласнику општине Рибник”,а
примјењиваће се од
01.02.2011.год.
Број: 01-11-1/11.			
Начелник општине
Дана: 03.03.2011.год.
Неђо Стојаковић, дипл.ек
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