СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ РИБНИК

Број: 2/2012, Година XIII, Датум: 17. април 2012. године

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. и 67. Статута општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник” бр.14/05), и члана 21. Пословника
скупштине општине Рибник (“Службени гласник општине
Рибник” бр.16/05),Скупштина општине Рибник је, на 37.
редовној сједници одржаној 15.03.2012. године, донијела:
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о именовању
потпредсједника СО Рибник
Члан 1.

Рибник” бр. 16/05) Скупштина општине Рибник је на 37.
редовној сједници одржаној 15.03.2012. године донијела :
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о смјени предсједника СО Рибник
Члан 1.
У Одлуци о смјени предсједника СО Рибник
бр: 02-02-11-2/11 од 24.11.2011.год.(“Службени гласник
општине Рибник” бр. 6/11) иза образложења одлуке додаје
се поука о правном лијеку која гласи:
“Против ове одлуке не може се изјавити жалба,
али се може покренути управни спор подношењем тужбе
Окружном суду у Бања Луци у року од 30 дана од дана
пријема ове одлуке”					
			
Члан 2.

У Одлуци о именовању потпредсједника СО
Рибник бр. 02-022-25/11 од 24.11.2011.год. (“Службени
гласник општине Рибник” бр. 6/11) иза образложења
одлуке додаје поука о правном лијеку која гласи:
“Против ове одлуке не може се изјавити жалба,
али се може покренути управни спор подношењем тужбе
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
Окружном суду у Бања Луци у року од 30 дана од дана
биће објављена у “Службеном гласнику општине Рибник.”
пријема ове одлуке”					
			
О б р а з л о ж е њ е:
Члан 2.
Одлука о смјени предсједника СО Рибник бр.02Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
02-11-2/11 од 24.11.2011. год. није садржавала поуку о
биће објављена у “Службеном Гласнику општине Рибник.”
правном лијеку, те се овом Одлуком врши њена допуна.
О б р а з л о ж е њ е:
Одлука о именовању потпредсједника СО
Рибник бр: 02-022-25/11 од 24.11.2011.год. није садржавала
поуку о правном лијеку, те овом одлуком врши њена
допуна.
Поука о правном лијеку:
Против ове одлуке не може се изјавити жалба,али се може
покренути управни спор подношењем тужбе Окружном
суду у Бања Луци у року од 30 дана од дана пријема ове
одлуке.
						
Број:02-022-25-1/11/12
Датум:12.04.2012.год.		

ПотпредсједникСО
проф. Љубан Симић

_______________________________
На основу 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), члана 159.Пословника

Поука о правном лијеку
Против ове одлуке не може се изјавити жалба, али се може
покренути управни спор подношењем тужбе Окружном
суду у Бања Луци у року од 30 дана од дана пријема ове
одлуке
						
Број:02-02-11-1/12			Потпредсједник СО
Датум:12.04.2012. год.		
проф. Љубан Симић
_______________________________
На основу члана 30. став 1. алинеја 19. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр.
101/04;42/05 и 118/05), члана 37. и 39. Статута општине
Рибник (“Службени гласник општине Рибник“ бр.14/05),
члана 21. Пословника Скупштине општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 16/05)
Скупштина општине Рибник је на 37. редовној сједници
одржаној 15.03.2012. године донијела :
ОДЛУКУ
о избору предсједника СО Рибник
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подношења оставке.

Члан 1.
За предсједника СО Рибник
изабран је
ЉУБАН СИМИЋ, на временски период трајања мандата
Скупштине општине Рибник.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеном гласнику
општине Рибник”.

Члан 2.

О б р а з л о ж е њ е:

Предсједник СО
своју функцију обавља
професионално, у складу са Законом, Статутом и другим
актима скупштине.

Симић Љубан је Одлуком СО Рибник бр. 02-02225/11 од 24.11.2011.год. именован за потпредсједника СО.
Дана 15.03.2012. год исти је поднио оставку на ту функцију.
Како је чланом 27. Закона о статусу функционера
јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС”
бр. 96/05) прописано да функционеру јединице локалне
самоуправе функција престаје на лични захтјев односно
подношењем оставке, а чланом 30. Закона о локалној
самоуправи (“Службени
гласник
РС”
бр.101/04;
42/05 и 118/05) и чланом 37. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, бр. 14/05.) да СО
бира и разрјешава потпредсједника СО , одлучено је као
горе.
Поука о правном лијеку:
Против ове одлуке не може се изјавити жалба, али се може
покренути управни спор подношењем тужбе Окружном
суду у Бања Луци у року од 30 дана од дана пријема ове
одлуке.
					
Број:02-02-4/12			
Потпредсједник СО
Датум:12.04.2012 год.		
проф. Симић Љубан

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у “Службеном гласнику општине
Рибник.”
О б р а з л о ж е њ е:
Дана 25.10.2011. год. Небојша Караћ је Одлуком СО бр. 0202-11-2/11 смјењен са дужности предсједника СО Рибник.
Чланом 30. став 1. алинеја 19. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС” бр. 101/04;42/05 и 118/05)
прописано је да СО бира и разрјешава предсједника
СО, што прописује и члан 37. Статута општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 14/05)
Чланом 39. Статута прописано је да СО има предсједника
и потпредсједника , који се бирају из реда одборника
на временски период трајања мандата скупштине, те да
предсједник СО обавља функцију професионално.
Члан 21. Пословника СО Рибник (“Службени гласник
општине Рибник” бр. 16/05) прописује избор предсједника
СО.
Узимајући у обзир напријед наведено одлучено је као горе.
Поука о правном лијеку:
Против ове одлуке не може се изјавити жалба, али се може
покренути управни спор подношењем тужбе Окружном
суду у Бања Луци у року од 30 дана од дана пријема ове
одлуке.
Број:02-02-3/12			
Датум:12.04.2012.год.		

Потпредсједник СО
проф. Љубан Симић

_______________________________
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС” бр.101/04; 42/05 и 118/05), члана
27. Закона о статусу функционера јединица локалне
самоуправе (“Службени гласник РС” бр. 96/05), члана
37. Статута општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“, бр. 14/05) и члана 162. Пословника СО
Рибник („Службени гласник општине Рибник“, бр.16/05)
Скупштина општине Рибник је на 37. редовној сједници
одржаној 15.03.2012.године, донијела:
ОДЛУКУ
о разрјешењу потпредсједника
Скупштине општине Рибник
Члан 1.
СИМИЋ ЉУБАНУ, потпредсједнику Скупштине
општине Рибник, престаје функција потпредсједника
Скупштине општине Рибник са даном 15.03.2012. год. због

_______________________________
На основу члана 30. став 1. алинеја 19. Закона
о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр.
101/04;42/05 и 118/05), члана 37. Статута општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник“ бр.14/05), члана 21.
и 23.Пословника скупштине општине Рибник (“Службени
гласник општине Рибник” бр. 16/05) Скупштина општине
Рибник је на 37. редовној сједници одржаној 15.03.2012.
године донијела :
ОДЛУКА
о избору потпредсједника СО Рибник
Члан 1.
За потпредсједника СО Рибник изабран је
ТЕПИЋ ЉУБО на временски период трајања мандата
Скупштине општине Рибник.
Члан 2.
Потпредсједник СО своју функцију обавља
волонтерски , у складу са Законом, Статутом и другим
актима скупштине.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у “Службеном Гласнику општине Рибник.”
О б р а з л о ж е њ е:
Одлуком СО бр. 02-02-4/12 од 12.04.2012 гoд. уважена је
оставка потпредсједника СО Рибник Симић Љубана. На
тај начин је остало упражњено мјесто потпредсједникa
СО Рибник.

април 2012.
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Чланом 30. став 1. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС” бр. 101/04;42/05 и 118/05)
прописано је да СО бира и разрјешава потпредсједника
СО. Исто прописује и члан 37. Статута општине Рибник
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 14/05)
Чланом 39. Статута прописано је да СО има предсједника
и подпредсједника , који се бирају из реда одборника на
временски период трајања мандата скупштине,
Члан 21. Пословника СО Рибник (“Службени
гласник општине Рибник” бр.16/05) прописује избор
потпредсједника СО, а чланом 23. одређено је да
потпредсједник СО своју функцију обавља волонтерски.
Узимајући у обзир напријед наведено одлучено је као горе.
Поука о правном лијеку:
Против ове одлуке не може се изјавити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Бања
Луци и поднијети тужба у року од 30 дана од дана пријема
ове одлуке.
				
Број:02-02-5/12			
Потпредсједник СО
Датум:12.04.2012.год.		
проф. Љубан Симић
_______________________________
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.6/11),
Скупштина општине Рибник је на сједници одржаној дана
15.03.2012.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.

биће објављена у „Службеном гласнику општине Рибник.“
Број: 02-36-2-1 /12.		
Датум:12.04.2012.год.		

Потпредсједник СО
проф. Љубан Симић

_______________________________
На основу члана 22. и 24. Закона о грађевинском
земљишту РС («Службени гласник Републике Српске»
бр. 112/06), члана 23. Одлуке о грађевинском земљишту
(«Службени гласник Општине Рибник», бр. 06/11), члана
30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 37.
Статута Општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“, бр. 14/05), Скупштина општине Рибник је на
сједници одржаној дана 15.03.2012. год. донијела :
ОДЛУКУ
о утврђивању вриједности бода за обрачун накнаде
за уређење грађевинског земљишта у 2012. години
Члан 1.
Утврђује се вриједност бода за обрaчун накнаде
за уређење грађевинског земљишта у 2012. години у износу
од 0,016 КМ/m2.
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у «Службеном гласнику Општине Рибник».
Број: 02-36-3-1/12			
Датум: 12.04.2012. год. 		

Потпредсједник СО
проф. Љубан Симић

______________________________
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
Рибник (“Службени гласник општине Рибник“ бр.16/05),
Скупштина општине Рибник је на 37. сједници одржаној
дана 15.03.2012. год. донијела:

Просјечна коначна грађевинска цијена из
предходне године м2 корисне стамбене површине на
подручју општине Рибник износи 200,00 КМ.

ОДЛУКУ
о прибављању апарата за мужу

Члан 3.

Члан 1.

Цијена из члана 2. служи као основица за
израчунавање једнократне ренте.

Овом Одлуком одобрава се прибављање 10 комада
апарата за мужу у циљу стимулације пољопривредне
производње у општини Рибник.

Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о просјечној коначној цијени м2 корисне стамбене
површине у предходној години и базне цијене уређења
1м2 градског грађевинског земљишта („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 02/11).
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и

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.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
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биће објављена у “Службеном гласнику општине Рибник.”
Број:02-330-5-1/12			Потпредсједник СО
Датум:12.04.2012.год. 		
проф. Љубан Симић
______________________________

Превији, које се налази на сусједној парцели званој Брдо
означеној као к.ч. 1242, гробље у површини од 6010 м2
уписано као “ добро у општој употреби -гробља” у ЛН бр.
108/0 КО Превија.
Члан 3.

На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр.
101/04, 42/05 и 118/05), члана 37. Статута општине Рибник
(Службени гласник општине Рибник, број 14/05), члана
110. Пословника Скупштине општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник“ број 16/05), Скупштина општине
Рибник на 37.сједници одржаној 15.03.2012. године доноси:

На основу ове одлуке, земљиште
описано
у члану 1. укњижиће се у катастарској евиденцији
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне
послове Републике Српске-Подручна јединица Рибник
као “добро у општој употреби- гробље”

ОДЛУКУ
о преносу вриједности извршених капиталних улагања

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће обајвљена у “Службеном гаснику општине Рибник.”

Члан 1.

Број:02-476-2-1/12			Потпредсједник СО
Датум:12.04.2012.год.		
проф. Љубан Симић

Овом Одлуком трајно се преноси вриједност
извршених улагања од стране општине Рибник на санацији
нисконапонске мреже на подручју општине у вриједности
13.745,16 КМ.
Члан 2.
У погледу средстава из члана 1. ове Одлуке,
вриједност улагања у нисконапонску мрежу се преноси
на Електродистрибуцију Мркоњић Град, Пословница
Рибник, који су дужни исту укњижити у својим пословним
књигама.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном гласнику општине Рибник.“
Број: 02-313-6-1/12		
Датум:12.04.2012. Год.		

Потпредсједник СО
проф. Љубан Симић

______________________________
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 37. став
1 алинеја 12. Статута општине Рибник („Службени
гласник општине Рибник “14/05) Скупштина општине
Рибник је на 37. сједници одржаној дана 15.03.2012.
године, донијела :
ОДЛУКУ
о промјени статуса земљишта у
власништву општине Рибник, КО Превија
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се да, земљиште у
власништву општине Рибник означено као к.ч. 1254 , њива
6. класе, звана Брдо у површини од 4687 м2 уписана у ЛН
бр. 106/1 , КО Превија, мјења начин кориштења, те стиче
статус добра у општој употреби – гробље.
Члан 2.
Земљиште описано у члану 1. Одлуке ће се
користити за потребе проширења мјесног гробља у

Члан 4.

______________________________
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 37. Статута општине
Рибник („Службени гласник општине Рибник “14/05)
, а у вези са актом Министарства здравља и социјалне
заштите РС бр. 11/05-533-55/12 од дана 12.03.2012. год.
Скупштина општине Рибник је на 37. сједници одржаној
дана 15.03.2012. год. донијела :
ОДЛУКУ
о прихватању Пројекта подршке мрежама социјалне
сигурности и запошљавању
Члан 1.
Прихвата се Пројекат подршке мрежама
социјалне сигурности, односно адаптације Центра за
социјални рад , које имплементира Министарство здравља
и социјалне заштите.
Члан 2.
За реализацију пројекта задужују се надлежне
општинске службе.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у “Службеном гаснику општине Рибник.”
Број:02-521-7-1/12			Потпредсједник СО
Датум:12.04.2012.год.
проф. Љубан Симић
______________________________
На основу члана 2.12. Изборног закона Босне и
Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, број: 23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и 32/10) и члана 37. Статута
општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник”,
број: 14/05), Скупштина општине Рибник на 37. сједници
одржаној дана 15.03.2012. године, донијела је:

април 2012.
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РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Општинске изборне комисије
Рибник
1. СТАНАРЕВИЋ ГОРАН, разрјешава се,
дужности члана Општинске изборне комисије Рибник, на
лични захтјев.
2. Ово Рјешење ступа на снагу након давања
сагласности од Централне изборне комисије БиХ и биће
објављено у “Службеном гласнику општине Рибник”.
Број: 02-03-1-2/12			
Датум:12.04.2012. год.		

Потпредсједник СО
проф. Љубан Симић

Окружном суду у Бања Луци у року од 30 дана од дана
пријема овог рјешења.
Број: 02-111-3-9/12		
Датум; 12.04.2012.год.		

Потпредсједник СО
проф. Љубан Симић

______________________________
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 37. редовној сједници одржаној 15.03.2012.
год. након разматрања Информације о раду Полицијске
станице Рибник за 2011. год. донијела следећи:

______________________________

ЗАКЉУЧАК

На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима 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 37. редовној сједници одржаној дана 15. 03.2012. год. је
донијела:

1.
Скупштина општине Рибник усваја
Информацију о раду Полицијске станице Рибник за 2011.
год. уз сугестију да се се у наредном периоду проведу
потребне активности у циљу побољшања безбједоносне
ситуације на подручју општине Рибник.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора
ЈУ”Туристичка организација општине Рибник” Рибник
I
За чланове
Управног одбора
ЈУ”Туристичка организација општине Рибник ”Рибник,
на мандатни период од четири године, именују се:
1)
2)
3)

Марковић (Миле) Раденко,
Станаревић Драженко,
Малешевић Јованка

II
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у “Службеном гласнику
општине Рибник”.
Образложење
Скупштина општине Рибник је на 36. сједници
одржаној 07.02.2012.год. донијела Одлуку о расписивању
поновног Јавног конкурса за избор и именовање чланова
Управног одбора ЈУ “Туристичке организације општине
Рибник”
Комисија за избор чланова Управног одбора установе
именована Рјешењем бр.02-325-6/11 је провела поступак
избора у складу са Законом и утврдила приједлог рјешења
о именовању чланова Управног одбора , те предложила
СО доношење рјешења као у диспозитиву.
Чланом 12. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске (“Службени гласник РС”
бр.41/03), је прописан поступак коначног именовања,
док је чланом 16. став 1. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник РС” бр. 68/07), прописано да “Управни
одбор установе именује и разрјешава оснивач” због чега
је одлучено као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку
Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али
се може покренути управни спор подношењем тужбе

2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број:02-022-30-4/12		
Датум:12.04.2012.год.		

Потпредсједник СО
проф. Љубан Симић

______________________________
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 37. редовној сједници одржаној 15.03.2012.
год. након разматрања Мишљења Министарства управе и
локалне самоуправе РС бр. 10.3-014-336/11 од 16.01.2012.
год. донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.
Скупштина општине Рибник се
упознала са Мишљењем Министарства управе и локалне
самоуправе РС бр. 10.3-014-336/11 од 16.01.2012. год. те
сматра да је Одлуку о смјени предсједника СО Рибник
бр. 02-02-11-2/11 од 24.11.2011. год и Одлуку о именовању
потпредсједника СО Рибник бр. 02-022-25/11 од 24.11.2011.
год. неопходно допунити са поуком о правном лијеку.
2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број:02-14-5/12			Потпредсједник СО
Датум:12.04.2012.год.		
проф. Љубан Симић
______________________________
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 37. редовној сједници одржаној 15.03.2012.
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год. након разматрања Извјештаја о раду општинских
инспекцијских органа за 2011. год. донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.
Скупштина општине Рибник усваја
Извјештај о раду општинских инспекцијских органа за
2011. год.
2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број:02-3-1-1/12			Потпредсједник СО
Датум:12.04.2012.год.		
проф. Љубан Симић
______________________________
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 37. редовној сједници одржаној 15.03.2012.
год. након разматрања Извјештаја о рјешавању управних
предмета у општинској административној служби за 2011.
год. донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.
Скупштина општине Рибник усваја
Извјештај о рјешавању управних предмета у општинској
административној служби за 2011. год.
2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број:02-110-2-10/12		
Датум:12.04.2012.год.		

Потпредсједник СО
проф. Љубан Симић

______________________________
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 37. редовној сједници
одржаној 15.03.2012.год. након разматрања Информације
о раду Правобранилаштва РС, Сједиште замјеника Бања
Лука за период 01.01.2011. до 31.12.2011. год. донијела
следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.
Скупштина општине Рибник усваја
Информацију о раду Правобранилаштва РС, С ј е д и ш т е
замјеника Бања Лука за период 01.01.2011. до 31.12.2011.
год.
2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број:02-017-1-2/12			Потпредсједник СО
Датум:12.04.2012.год.		
проф. Љубан Симић
______________________________

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 37. редовној сједници одржаној 15.03.2012.
год. након разматрања Информације о раду Савјета
мјесних заједница на подручју општине Рибник за 2011.
год. донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.
Скупштина општине Рибник усваја
Информацију о раду Савјета мјесних заједница на подручју
општине Рибник за 2011. год.
2.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број:02-016-1-2/12			Подпредсједник СО
Датум:12.04.2012.год.		
проф. Љубан Симић
______________________________
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 37. редовној сједници одржаној 15.03.2012.
год. након разматрања Приједлога Програма спортских
и културних активности на подручју општине Рибник за
2012. год. донијела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1.
Скупштина општине Рибник усваја
Програм спортских и културних активности на подручју
општине Рибник за 2012. год.
2.
Програм спортских и културних
активности на подручју општине Рибник за 2012. год.
саставни је дио овог закључка .
3.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник.”
Број:02-633-1-2/12			Потпредсједник СО
Датум:12.04.2012.год.		
проф. Љубан Симић
______________________________
ПРОГРАМ
културно-спортских активности на подручју општине
Рибник за 2012. 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
2012. годину, којим утврђује основне правце расподјеле
средстава из буџета општине предвиђених за културу.

април 2012.
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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 2012. 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 (читав септембар);
•
Традиционални народни зборови;
•
Књижевне вечери;
•
Организација позоришних представа за дјецу и
одрасле у омладинским домовима у Рибнику и Превији
(3-4 у току године).
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 Рибник у
области културе у буџету планирају се намјенска средства
за финансирање ове области:
1.
Средства за развој културе за текућу 2012.год.
планирана су у износу од 2.500 КМ.
2.
Средства за
“Рибник” - 7.200 КМ;

Културно-умјетничко

друштво

3.
Средства за
“Опанак” - 2.000 КМ;

Културно-умјетничко

друштво

4.

Средства за Еко-етно покрет “Димитор” - 1.000 КМ,

5. Средства за организацију традиционалног народног
збора у Смрчу – 2.500 КМ.
Преглед културних манифестација које ће се
одржати у 2012. 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.
Битне смјернице за развој спорта у 2012. години
На пољу развоја и унапређења спорта треба
настојати да се током 2012. 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 у оквиру
обиљежавања прославе Дана и крсне славе општине
Рибник;
•
Стварати материјалне и кадровске услове за
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оснивање спортских клубова;

1.

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

2.
Средства за ЈУ спортско-рекреативни центар –
10.000 КМ

Програмски садржаји спортских активности

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 :

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. Завршетак
градње и унутрашње уређење спортске дворане у
Превији рјешиће основни инфраструктурни проблем за
организацију спортских и културних догађаја Општине и
створиће 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 2012. години,
а све у складу са средствима планираним буџетом и
финансијским могућностима, треба бити усмјерена на:

Средства за развој спорта – 2.500 КМ.

- 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 2012. години.

1.
Праћење и подржавање традиционалних
манифестација;
2.
Оснивање Јавне установе спортско-рекреативног
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.

Преглед спортских манифестација које ће се одржати у
2012. години приказан је у табели број 1. која је у прилогу.

1.

Васкршњи крос (15.априла)

У оквиру програмске оријентације за 2012. годину:

2.

Дани ријеке Сане (јуни)

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;

3.

Видовдански сусрети фолклора

2. На подручју општине Рибник подржати, видове спортске
рекреације:
- турнире у малом фудбалу
- кошаркашке и одбојкашке турнире;
- шаховске 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.

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:

4.
Свечаности поводом дана општине и крсне славе
општине Рибник (читав септембар)
Све поменуте традиционалне манифестације су културноспортског карактера и као такве су саставни дио програмске
оријентације за културно-спортске активности које ће
бити организоване на подручју општине Рибник у 2012.
години.
Ј.У.Туристичка организација општине Рибник је
организатор манифестација: “Васкршњи крос” и “Дани
ријеке Сане”.
Носиоц организације манифестације “Видовдански
сусрети фолклора” је КУД “Рибник”.
Општина Рибник и Ј.У.Туристичка организација општине
Рибник су организатори манифестације “Свечаности
поводом Дана и крсне славе општине”.
Напомена
Сви предложени програмски садржаји културно-спортских
активности спроводе и мјере дефинисане документом
„Омладинска политика општине Рибник 2009-2013“.

април 2012.
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Табела бр.1.
Манифестације које ће се одржати на подручју општине
Рибник у 2012. години
Назив
Божићни шаховски
турнир
Светосавске
свечаности

Локација

Вријеме одржавања

Организатор

Доња Превија

08. јануар

Шаховски клуб “Рибник”

Ситница, Превија,
Рибник

27. јануар

Средња и основне школе

Васкршњи крос

Г. Рибник

15.април

Ј.У. Туристичка организација општине Рибник

Г.Рибник

15. април

Шаховски клуб “Рибник”

Г.Рибник

Мај

Ј.У. “Културни центар Рибник”

Дани ријеке Сане

Извор, ток и ушће
ријеке Сане

Јуни

Ј.У. Туристичка организација општине Рибник

Дан бригаде

Г.Рибник

04. јуни

Борачка организација

Доња Превија

28.јуна

КУД Рибник

Г. Рибник

Август

Борачка организација

Дан и крсна слава
општине

Простор општине
Рибник

Септембар

Општина Рибник и Ј.У. Туристичка
организација општине Рибник

Новогодишњи
одбојкашки турнир
за дјевојке

Г.Рибник

Децембар

Омладинска школа спорта “Рибник”

Васкршњи
шаховски турнир
Такмичење пјевача
аматера

Видовдански
сусрети фолклора
Меморијал
„Душко Берић“

Број: 02-633-1-1/12		
Датум:12.04.2012.			

Потпредсједник СО
проф. Љубан Симић

______________________________
На основу члана 21. Закона о комуналним
дјелатностима („Службени гласник РС“ бр. 124/11), члана
37. Статута општине Рибник („Службени гласник општине
Рибник“ бр.14/05), Скупштина општине Рибник је, на
сједници одржаној дана 15.03.2012.год. донијела:
ПРОГРАМ
заједничке комуналне потрошње за 2012.годину
Законом
о
комуналним
дјелатностима
(„Службени гласник РС” бр.124/11 ) утврђене су дјелатности
од посебног друштвеног интереса, организација обављања
комуналних дјелатности и начин њиховог финансирања.
Комуналне дјелатности од посебног друштвеног интереса
овим Законом разврстане су у двије групе и то:
1.
дјелатности индивидуалне комуналне потрошње,
2.
дјелатности заједничке комуналне потрошње
Дјелатности индивидуалне комуналне потрошње чине:
• производња и испорука воде
• пречишћавање и одвођење отпадних вода
• одвоз и депоновање кућног отпада
• јавни превоз лица
Послове комуналне дјелатности обављају комунална
предузећа са обавезом да се задовоље потребе грађанакорисника услуга.
Учешће општине у функционисању индивидуалних
комуналних дјелатности односи се на планирање и
изградњу примарних инфраструктурних објеката.
Учешће општине у организовању и финансирању

заједничке комуналне потрошње се односи на слиједеће
дјелатности:
• одржавање јавне чистоће,
• одржавање јавних зелених површина,
• зимска служба (одржавање проходности саобраћајница),
• одржавање и уређење водотока,
• одржавање јавне расвјете,
• одржавање градских саобраћајница, тргова, тротоара,
паркиралишта, мостова и пропуста,
• одржавање локалних и некатегорисаних путева,
• одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације.
Општина је надлежна да обезбјеђује организовано
обављање комуналних дјелатности.
Програмом заједничке комуналне потрошње
за 2012.годину, утврђује се обим и начин обављања
дјелатности заједничке комуналне потрошње, одржавање
комуналних објеката и уређаја те потребна средства за
остваривање циљева предвиђених програмом.
Овим Програмом исказују се финансијска средства
за поједине области у оквиру заједничке комуналне
потрошње.
Реализација наведених активности ће се вршити у складу
са оперативним плановима.
1.
ПЛАН ПРИХОДА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ
ПОТРОШЊЕ ЗА 2012. ГОДИНУ
Средсгва за финансирање заједничке комуналне
потрошње обезбједиће се у складу са Законом о
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комуналним дјелатностима из:
•
комуналне накнаде;
•
дијела накнаде за коришћење добара од општег
интереса;
•
дијела пореза на имовину и прихода од имовине;
•
дијела пореза на промет непокретности;
•
дијела пореза на наслеђе и поклоне;
•
дијела прихода од ПДВ-а.
1.ЧИШЋЕЊЕ, ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА
Чишћење јавних површина обухвата извођење
следећих радова:
•
Чишћење улица, тротоара и уличног појаса од
отпадака , блата и наноса, кошење и одвоз покошене траве
с уличног појаса, уклањање угинулих животиња са јавних
површина,
•
Прање улица
•
Чишћење улица и тротоара од снијега и леда –
зимско одржавање путева,
1)
ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА, ТРОТОАРА И ПУТНОГ
ПОЈАСА ОД ОТПАДАКА, НАНОСА, БЛАТА, КОШЕЊЕ
И ОДВОЗ ПОКОШЕНЕ ТРАВЕ СА ПУТНОГ ПОЈАСА И
УКЛАЊАЊЕ ЖИВОТИЊА И ПРАЊЕ УЛИЦА
Чишћење улица и тротоара од отпада и наноса
вршиће се у периоду од 01.01.2012.год. – 31.12.2012. године,
односно у период када су временски услови такви да нема
потребе за зимском службом.
Чишћење се врши на укупној површини према
динамици чишћења појединих улица и насеља регулисаној
посебним уговором.
Прање асфалтних улица у граду вршиће се према
потреби у периоду чшпћења улица, односно када то одреди
овлашћено лнце органа.
Ручно прикупљање комуналног отпада с уличног
појаса и улица које се чисте врши се према динамици
чишћења. Динамика чишћења и прикупљања отпадака
утврдиће се заједно са извођачем радова, односно
комуналним предузећем.
Кошење, крчење, одвоз покошене траве и шибља
са уличног појаса и других јавних површина вршиће се у
зависности од потребе на појединим површинама.
2)

ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

Према усвојеном
програму
зимског
одржавања локалних путева на подручју Општине
Рибник, конкретније су одређени обими и квалитет радова
на зимском одржавању локалних путева, на подручју
Општине Рибник за период 01.01.2012.год. – 31.12.2012.год.
Зимско одржавање локалних путева односи се на подручја
следећих Мјесних заједница: Врбљани, Горњи Рибник,
Превија, Ситница, Црквина.
Подручје напријед наведених Мјесних заједница обухвата
122,19 км локалних и некатегорисаних путева од чега 65,69
км асфалтног и 56,5 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.
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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).
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 2012.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
1.
ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
Озелењавање простора платоа централног спомен
обиљежја у Горњем Рибнику, круга Административног
центра општине Рибник, простора свих школских објеката
и јавних установа, простор око мјесних уреда и друге јавне
површина као и дрвореда новим садницама вршиће се у
складу са годишњим програмом.
На зеленим површинама у току године изводиће се следећн
радови;
•
прикупљање и одвоз отпадака;
•
кошење, крчење, прикупљање и одвоз покошене
траве и шибља на градску депонију;
•
одржавање стабала, орезивање украсног шибља и
зелених ограда;
•
окопавање украсног шибља и цвијећа према
програму озелењавања;
•
сађење дрвореда, украсног шибља и цвијећа
према програму озелењавања.
Радови ће се изводити у зависности од потреба на
појединим површинама.

април 2012.

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА
У оквиру одржавања јавних саобраћајних површина,
планира се обављање следећих радова;
•
Редовно одржавање градских саобраћајница,
санација ударних рупа на асфалтним
саобраћајницама и тротоарима гдје се укаже потреба.
Спецификацијом потребних радова ће се утврдити послије
зиме и лоших временских услова који су главни узрочници
настанка деформација на асфалтним поврпшнама.
•
Отклањање уочених недостатака на асфалтним
путевима у гарантном периоду у складу са уговором са
извођачем радова.
•
Отклањање уочених недостатака на асфалтним
путевима насталих након истека гарантног периода.
•
Одржавање
и
обнављање
вертикалне
сигнализације вршиће се након снимања стања на
терену а потом извршити набавку и постављање
саобраћајних знакова у граду који недостају по врстама и
утврђеном приоритету.
•
Обнављање
хоризонталне
саобраћајне
сигнализавције.
•
Редовно одржавање локалних некатегорисаних
путева, подразумјева довоз материјала и евентуалне радове
на разастирању, ваљању као и проширењу пута. Годишњи
Програм одржавања локалних некатегорисаних путева
вршиће се након снимања стања на терену и консултација
са Савјетом мјесних заједница за одређивање приоритета.
Све наведене активности биће регулисане посебним
уговором.
Радови ће се изводити у зависности од потреба на терену.
1. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА
Чишћење сливника на јавним површинама
уградња оштећених сливника и решетки вршиће се
по потреби и налогу надлежног органа, а вршће се и
интервентни радови на санацији одводње површинских
и отпадних вода на подручју општине гдје се укаже хитна
потреба за интервенцијом.
Санација већих канализационих кварова вршиће
се по указаној потреби и у складу са расположивим
буџетским средствима.
ЈАВНА РАСВЈЕТА
Програмом је планирано одржавање и санација
јавне расвјете што подразумјева текуће одржавање расвјсте
(замјена сијалица, осигурача, пригушница, каблова и
осталог потрошног материјала) и плаћање утрошка
електричне енергије за рад јавне расвјете.
У оквиру ове активности пратити, анализиратии
предузимати могућа техничка рјешења у циљу
рационализације потрошње и смањења трошкова јавне
расвјете.
1. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Одржавање јавне чистоће
Ручно чишћење јавних саобраћајних (асфалтних
и макадамских), зелених површина (улица, тротоара,
паркинга, платоа централног спомен обиљежја у Горњем
Рибнику, круга Административног центра општине
Рибник, простора свих школских објеката и јавних
установа, простор око мјесних уреда и друге уређене и
неуређене зелене јавне површине) и прање асфалтних и
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других површина и ручно чишћење уличних сливника и
одвода.
• Предвиђена средства                                             10.500,00
							
			
У К У П Н О:
10.500,00
Утрошак електричне енергије
Утрошак електричне
површинама

енергије

расвјете

на

јавним

• Предвиђена средства                                              27.500,00
							
			
У К У П Н О:
27.500,00
Одржавање некатегорисаних путева
Текуће одржавање некатегорисаних путева посипањем
шљунком и каменом
• Предвиђена средства                                                  50.000,00
			

У К У П Н О: 50.000,00

Зимско одржавање путева
Програмско одржавање проходности
тротоара и локалних путева

саобраћајница,

• Предвиђена средства                                                50.000,00
Вандредно одржавање проходности
тротоара и локалних путева

саобраћајница,

• Предвиђена средства                                               15.000,00
							
		
У К У П Н О:		
65.000,00
Грант ЈКП Рибник
Издаци за набавку опреме за КП Рибник
• Предвиђена средства                                               20.000,00
							
			
У К У П Н О:
20.000,00
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
•Одржавање јавне чистоће
10.500,00 КМ
•Утрошак електричне енергије
27.500,00 КМ
•Одржавање некатегорисаних путева 50.000,00 КМ
•Зимско одржавање путева
65.000,00КМ
•Грант ЈКП Рибник
20.000,00КМ
		
У К У П Н О:
173.000,00КМ
•
Овај програм ступа на снагу даном објављања у
„Службеном гласнику општине Рибник“
Број:02-370-8-1/12			Потпредсједник СО
Датум: 12.04.2012. год. 		
проф. Љубан Симић
______________________________
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На основу члана 55. Статута општине Рибник
(„Службени гласник општине Рибник“, број 14/05), члана
10. Одлуке о извршењу ребаланса буџета општине Рибник
за 2011.годину, број 02-400-14-11/11 од 15.12.2011.године,
Одлуке о усвајању ребаланса буџета општине Рибник за
2011.годину, број: 02-400-14-12/11 и Програма капиталних
улагања за 2011.годину, Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о одобрењу реалокације средстава
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава у укупном износу
39.365 КМ.
Члан 2.
Реалокација средстава из тачке 1. биће извршена у оквиру
потрошачке јединице 00500120-Начелник општине на
позицији средстава за улагања у нефинансијску имовину.
Реалокацију извршити на следећи начин:
o
00500120- Начелник општине
o
a)
Са позиције 511100- издаци за изградњу и
прибављање зграда и објеката реалоцирати износ
39.365 КМ на позицију 511700-издаци за нематеријалну
произведену имовину.
Члан 3.
За извршење Одлуке задужује се Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у „Службеном гласнику општине Рибник.
Број: 01-40-33-2/11.
Дана: 30.12.2011.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) 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
Правилника о стипендирању и критеријима за додјелу
стипендија на вишим школама и факултетима бр. 0102-1/08, те приједлога Комисије за додјелу стипендија за
2012. годину број 01-67-4-98-1/12. год. од 17.02.2012.год.,
Начелник општине дооси:
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о додјели студентских стипендија за
2012. годину
Члан 1.
Овом Одлуком допуњује се Одлука о додјели стипендија
за 2012. годину број 01-67-4-4/11/12. од 01.02.2012.године и

проширује се број студената стипендиста општине Рибник
са студентом Стевом Топаловићем.
Члан 2.
Студент Амиџић Снежана се својом изјавом
бр.03-056-474/12. од 13.02.2012.године одрекла општинске
стипендије за 2012.године из разлога што јој је додјељена
стипендија од стране Министарства просвјете и културе
Републике Српске. Такође, и студент Амиџић Радмила
се својом изјавом бр.03-056-475/12. Од 13.02.2012.
године одрекла општинске стипендије за 2012.године
из истог разлога. Именованима се стипендија даље неће
исплаћивати.
Члан 3.
Задужујем Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности за реализацију ове Одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у “Службеном гласнику општине Рибник”.
Број: 01-67-4-5/12. год.
Датум: 20.02.2012. 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
Правилника о стипендирању и критеријима за додјелу
стипендија на вишим школама и факултетима бр. 0102-1/08, те приједлога Комисије за додјелу стипендија за
2012. годину број 01-67-4-99-1/12. год. од 27.02.2012.год.,
Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о додјели студентских стипендија за
2012. годину
Члан 1.
Овом Одлуком допуњује се Одлука о додјели стипендија
за 2012. годину број 01-67-4-4/11/12. од 01.02.2012.године и
Одлука о допуни одлуке о додјели студентских стипендија
за 2012.годину број 01-67-4-5/12. од 20.02.2012.године и
проширује се број студената стипендиста општине Рибник
са студентом Тамаром Гајић.
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: 01-67-4-6/12.
Датум: 27.02.2012. год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек.

април 2012.
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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
Правилника о стипендирању и критеријима за додјелу
стипендија на вишим школама и факултетима бр. 0102-1/08, те приједлога Комисије за додјелу стипендија за
2012. годину број 01-67-4-100-1/12. год. од 02.04.2012.год.,
Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о додјели студентских стипендија за
2012. годину
Члан 1.
Овом Одлуком допуњује се Одлука о додјели стипендија
за 2012. годину број 01-67-4-4/11/12. од 01.02.2012.године,
Одлука о допуни одлуке о додјели студентских стипендија
за 2012.годину број 01-67-4-5/12. од 20.02.2012.године и
Одлука о допуни одлуке о додјели студентских стипендија
за 2012.годину број 01-67-4-6/12. од 27.02.2012.године и
проширује се број студената стипендиста општине Рибник
са студентом Јованом Валан.
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: 01-67-4-7/12			
Датум: 02.04.2012. 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
Правилника о стипендирању и критеријима за додјелу
стипендија на вишим школама и факултетима бр. 01-674/12 од 16.02.2012.год., те приједлога Комисије за додјелу
стипендија за 2012. годину број 01-67-4-101-1/12. год. од
06.04.2012.год., Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о додјели студентских стипендија за
2012. годину
Члан 1.
Овом Одлуком допуњује се Одлука о додјели стипендија
за 2012. годину (Службени гласник општине Рибник
бр.1/2012) и проширује се број студената стипендиста
општине Рибник са студентом Александар Ђукић.

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: 01-67-4-8/12.		
Датум: 06.04.2012. год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек

____________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, бр. 101/04, 42/05 и 118/05), МРС
ЈС 19 –резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална
имовина, члана 86. Правилника о рачуноводству,
рачуноводственим политикама и рачуноводственим
процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској
(„Службени гласник РС“, бр. 127/11) и члана 55. Статута
општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“
бр. 14/05), Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о резервисању расположивих средстава
за улагање у нефинансијску имовину
Члан 1.
Овом
Одлуком
врши
се
резервација
расположивих средстава у износу 192.052,65 КМ за
улагање у нефинансијску имовину а у складу са Програмом
капиталних улагања за 2011.годину.
Члан 2.
Резервисана средства ће се, у складу са Уговорима,
реализовати за набавку следеће нефинансијске имовине:
o
Израда просторног плана за општину Рибник у
вриједности 61.000,00 КМ
o
Набавка опреме за спортску дворану Превија у
вриједности 58.455,12 КМ
o
Израда регулационог плана за дио насеља Горњи
Рибник у вриједности 14.040,00 КМ
o
Изградња стопа за мост Милашиновача на ријеци
Сани у вриједности 58.557,53 КМ
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одсјек за
финансије и рачуноводство.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном гласнику општине Рибник“
Број: 01-40-34/11.			
Начелник општине
Дана: 29.12.2011. год.
Неђо Стојаковић, дипл.ек
____________________________
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник Републике Српскe,, бр.101/04, 42/05 и
118/05 ), члана 55. Статута општине Рибник (,,Службени
гласник општине Рибник,, бр. 14/05), члана 42. Закона
о буџетском систему (,,Службени гласник Републике
Српске,, бр. 54/08), Правилника о утрошку средстава
буџетске резерве (,,Службени Гласник општине Рибник,,
бр. 6/10), а на приједлог надлежних служби, Начелник
Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам 2.234,00 КМ на име ночане помоћи
вишечланој породици Куриџа Владимира и Куриџа
Милице на име помоћи у збрињавању троје новорођених
беба.
Средства у износу од 1.634,00 КМ исплатити
добављачу опреме за двомјесечне потребе за бебе а новчану
накнаду од 600,00 КМ исплатити на жиро- рачун једног од
родитеља.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек за
финансије и социјалног радника.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеном гласнику општине Рибник“.
		
Број : 01-532-83/12.		
Начелник општине:
Дана: 22.02.2012.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) Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам 1.500,00 КМ на име утрошка средстава на
име уплате рате кредита за набављено моторно возило за
превоз болесника у лежећем положају.
Члан 2.

Члан 3.

Средства уплатити на рачун Дома здравља у

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеном гласнику општине Рибник“

Рибнику.

Број : 01-532-94-1/12.
Дана: 27.02.2012.год.

За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек за
финансије.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек

____________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник Републике Српскe,, бр.101/04, 42/05 и
118/05 ), члана 55. Статута општине Рибник (,,Службени
гласник општине Рибник,, бр. 14/05), члана 42. Закона
о буџетском систему (,,Службени гласник Републике
Српске,, бр. 54/08), Правилника о утрошку средстава
буџетске резерве (,,Службени гласник општине Рибник,,
бр. 6/10). Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам 702,00 КМ на име утрошка средстава
за спонзорство такмичења ,,МИСС ЗАПАДНЕ КРАЈИНЕ
2012,, на име Ђаковић (Неђељка) Милицу и Гверо
(Драженка) Драгицу.
Средства у износу појединачне уплате од
351,00 КМ појединачно уплатити на рачун организатора
D.o.o. ,,MIS B&H,, Tuzla код Уни кредит банке број
3389002210224453.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужујем Одсјек за
финансије.

Члан 3.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у ”Службеном гласнику општине Рибник“
Број : 01.532-97-1 /12.		
Дана:01.03.2012.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек

____________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник Републике Српскe,, бр.101/04, 42/05 и
118/05 ), члана 55. Статута општине Рибник (,,Службени
гласник општине Рибник,, бр. 14/05), члана 42. Закона
о буџетском систему (,,Службени гласник Републике
Српске,, бр. 54/08), Правилника о утрошку средстава
буџетске резерве (,,Службени гласник општине Рибник,,
бр. 6/10). Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам 1.500,00 КМ на име утрошка средстава на
име уплате рате кредита за набављено моторно возило за
превоз болесника у лежећем положају.
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Члан 2.
Рибнику.

Средства уплатити на рачун Дома здравља у
Члан 3.

За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек за
финансије.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеном гласнику општине Рибник“
Број :01.532-97- 2 /12.		
Дана:05.04.2012.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек

____________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник РС бр.101/04, 42/05 и 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) Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава буџетске резерве
Члан 1.
Одобравам 2.500,00 КМ на име утрошка средстава
на име уплате за недостајућа средства за субвенције
нерентабилних линија за превоз ученика и путника.
Члан 2.
Средства уплатити на рачун превозника а упо
рачуну у прилогу ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек за
финансије.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеном гласнику општине Рибник“
		
Број : 01-345-24 /12.		
Начелник општине
Дана:27.03.2012.год.
Неђо Стојаковић, дипл.ек
____________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник Републике Српске,, бр:101/04,
42/05,118/05) и члана 54. Статута општине Рибник
(,,Службени гласник општине Рибник бр: 14/05) у циљу
реализације буџетских расхода за 2012. год. а рјешавајући
по захтјеву Основне школе ,,Никола Мачкић,, у Превији,
Начелник општине доноси:

ОДЛУКУ
о
утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам средства у износу од 1.500,00 КМ
на име покрића трошкова насталих приликом пуштања
у погон централног гријања у Основној школи ,,Никола
Мачкић,, у Превији и пуштања у погон гријања у спортској
дворани уз основу школу у Превији а због повећане
потрошње електричне енергије ради оджања топлине и
спрјечавања измрзавања инсталација.
Члан 2.
Средства исплатити из буџета са позиције
издаци за текуће грантове организацијама и удружењима
,,Спортско рекреативни центар,, уз Основну школу
Никола мачкић у Превији а на жиро рачун рачун
властититих прихода ЈРТ ОШ ,,Никола Мачкић,, Превија
бр. 5510010001603924 буџетска организација 08140048.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек за
финанисије и рачуноводство.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена у“ Службеном гласнику општине Рибник.“
Образложење
Завршетком изградње спортске дворане уз
Основну школу ,,Никола Мачкић,, у Превији створени су
услови да се активира централно гријање и за један и други
објекат са истог котла. Пошто је потребно да се одржава
одговарајућа температура и у послијеподневним сатима
када иначе неради школа а исто тако и у дане када неради
школа то се појавила потреба за додатном потрошњом
електричне енергије за загријавање просторија спортске
дворане. Пошто је основна школа имала уобичајену
потрошњу око 400 км то се за јануар појављује разлика у
износу као у члану 1. ове Одлуке.
Број : 01-532-34-2 /12.		
Дана: 13.02.2012.год.

Начелник општине:
Неђо Стојаковић, дипл.ек

____________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник Републике Српске,, бр:101/04,
42/05,118/05) и члана 54. Статута општине Рибник
(,,Службени гласник општине Рибник бр: 14/05) у циљу
реализације реализације буџетских расхода за 2012. год. а
рјешавајући по захтјеву Основне школе ,,Никола Мачкић,,
у Превији, Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам средства у износу од 2.430,54 КМ
на име покрића трошкова насталих приликом пуштања
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у погон централног гријања у Основној школи ,,Никола
Мачкић,, у Превији и пуштања у погон гријања у спортској
дворани уз основу школу у Превији а због повећане
потрошње електричне енергије ради оджања топлине и
спрјечавања измрзавања инсталација.
Члан 2.
Средства исплатити из буџета са позиције
издаци за текуће грантове организацијама и удружењима
,,Спортско рекреативни центар,, уз Основну школу Никола
мачкић у Превији, а на жиро рачун рачун Електрокрајине
РЈ ,,Електродистрибуција,, Мркоњић Град на име ОШ
,,Никола Мачкић,, Превија .
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужујем одсјек за
финанисије и рачуноводство.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена у „Службеном гласнику општине Рибник“
Образложење
Завршетком изградње спортске дворане уз
Основну школу ,,Никола Мачкић,, у Превији створени су
услови да се активира централно гријање и за један и други
објекат са истог котла. Пошто је потребно да се одржава
одговарајућа температура и у послијеподневним сатима
када иначе неради школа а исто тако и у дане када неради
школа то се појавила потреба за додатном потрошњом
електричне енергије за загријавање просторија спортске
дворане а ради спречавања измрзавања инсталација .
Број : 01-532-34-3 /12. 		
Дана: 12.03.2012.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек

____________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник Републике Српске,, бр:101/04,
42/05,118/05) и члана 54. Статута општине Рибник
(,,Службени гласник општине Рибник бр: 14/05) у циљу
реализације буџетских расхода за 2012. год. а рјешавајући
по захтјеву Основне школе ,,Никола Мачкић,, у Превији
Начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам средства у износу од 596,70 КМ на име
покрића трошкова насталих приликом пуштања у погон
централног гријања у Основној школи ,,Никола Мачкић,,
у Превији и пуштања у погон гријања у спортској дворани
уз основу школу у Превији а због повећане потрошње
дрва у фебруару а ради одржавања топлине и спрјечавања
измрзавања инсталација.
Члан 2.
Средства исплатити из буџета са позиције
издаци за текуће грантове организацијама и удружењима

,,Спортско рекреативни центар,, уз Основну школу Никола
мачкић у Превији а на жиро- рачун рачун добављача
,,Валан,, д.о.о. Рибник на име име ОШ ,,Никола Мачкић,,
Превија.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужујем одсјек за
финанисије и рачуноводство.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављена у „Службеном гласнику општине Рибник“
Образложење
Завршетком изградње спортске дворане уз
Основну школу ,,Никола Мачкић,, у Превији створени су
услови да се активира централно гријање и за један и други
објекат са истог котла. Пошто је потребно да се одржава
одговарајућа температура и у послијеподневним сатима
када иначе неради школа а исто тако и у дане када неради
школа то се појавила потреба за додатном потрошњом
електричне енергије за загријавање просторија спортске
дворане а ради спречавања измрзавања инсталација у току
фебруара.
Број : 01-532-34-4/12.		
Дана: 13.03.2012.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек

____________________________
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник Републике Српске,, бр:101/04,
42/05,118/05) и члана 54. Статута општине Рибник
(,,Службани гласник општине Рибник бр: 14/05) у циљу
реализације реализације буџетских расхода за 2012. год. а
рјешавајући по захтјеву Основне школе ,,Петар Кочић ,, у
Ситници Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о утрошку средстава
Члан 1.
Одобравам средства у износу од 251,99 КМ на
име покрића трошкова насталих приликом снабдјевања
водом подручне школе на Чађавици.
Члан 2.
Средства исплатити из буџета са позиције 412999
остали непоменути расходи. на рачун ШГ ,,Рибник,, из
Рибника које је извршило услугу.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужујем Одсјек за
финанисије и рачуноводство.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у „Службеном гласнику општине Рибник“
Број : 01-370-5/12.			
Дана: 13.02.2012.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек

април 2012.
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ бр. 101/04, 42/05 , 118/05)) и
члана 55. Статута Општине Рибник („Службени гласник
општине Рибник“ бр. 14/05) и по приједлогу Комисије
за попис средстава, извора средстава, потраживања и
обавеза општине Рибник, именоване Рјешењем број
01-404-61/11 од 20.12.2011. године а на основу члана 68.
Статута општине Рибник ( „Службени гласник општине
Рибник“ бр. 14/05), Закона о рачуноводству и ревизији РС
(„Службени гласник РС“ бр. 36/09), члана 4. Правилника
о начину и роковима вршења пописа и усклађивања
књиговодственог стања са стварним стањем („Службени
гласник РС“ бр. 37/00), Правилника о рачуноводству
и рачуноводственим политикама за кориснике буџета
општине Рибник („Службени гласник општине Рибник“
бр. 3/11) и Правилника о начину и роковима вршења
пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним
стањем општине Рибник (01-403-543/07) Начелник
општине доноси:
ОДЛУКУ
о прихватању извршеног пописа за 2011. годину
Члан 1.
Прихвата се Извјештај Комисије о извршеном
попису средстава, извора средстава, потраживања и
обавеза општине Рибник на дан 31.12. 2011. годину.
Члан 2.
Средстава која више нису у употребљивом
стању се отписују по групама, односно књиговодственим
ставовима како слиједи:
•
Телефонска опрема, отпис књиговодственим  
ставом 471223+011239/011233 у укупној вриједности од
97,50 КМ.
•
Рачунарска опрема, отпис књиговодственим  
ставом 471222+011229/011222 у укупној вриједности од
342,87 КМ.
•
Уређаји за гријање и хлађење, отпис
књиговодственим ставом 471224+011249/011241 у укупној
вриједности од 323,46 КМ.
•
Канцеларијски
намјештај,
отпис
књиговодственим ставом 471222+011229/011221у укупној
вриједности од 10,02 КМ.
Укупна вриједност отписане имовине износи 773,85 КМ.
Члан 3.
Нналаже се рачуноводству да проведе књижење
пословних промјена по књиговодственим ставовима из
члана 2 ове одлуке. Опрему која није у употребљивом
стању уништити комисијски, сачинити записник и предати
на градску депонију.
Члан 4.
саставни дио ове одлуке је извјештај Комисије
који је у прилогу ове Одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у „Службеном гласнику општине Рибник.“

Број: 01-404-61-3/10/11		
Начелник општине
Датум: 12.03.2012. год.
Неђо Стојаковић, дипл.ецц.
____________________________
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 (“Службени
гласник општине Рибник“ бр. 5/11), на приједлог
Комисије за додјелу средстава за регресирање камата по
пољопривредним кредитима за период јул-децембар 2011.
године, проводећи Стратегију руралног развоја, Начелник
општине доноси:

о

ОДЛУКУ
средстава за регресирање камата
пољопривредне кредите
за период јул-децембар 2011. године

додјели

на

Члан 1.
На приједлог комисије за регресирање камата
на пољопривредне кредите доносим Одлуку о исплати
средстава за регресирање камата на пољопривредне
кредите на текући рачун корисника кредита сходно
прегледу обрачуна за период јул-децембар 2011. године
који је саставни дио ове одлуке.
Члан 2.
Средства за плаћање обезбједити из буџета
општине Рибник за 2011. годину са позиције 415 229 –
Текући грантови у пољопривреди у укупном износу од
3.178,73 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: 01-33-3-17 /12.		
Датум: 05.03.2012. 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) и члана
55. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине
Рибник” бр. 14/05), Начелник општине доноси:
ПРАВИЛНИК
о запошљавању и обуци приправника
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се основни циљеви
обуке и запошљавања приправника, са Високом стручном
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спремом и са Вишом стручном спремом (у даљњем тексту
приправници) као и начин њихове реализације, средстава
потребна за реализацију и друга питања од заначаја за
обуку и запошљавање приправника на подручју општине
Рибник.
Члан 2.
Средства за обуку приправника са ВСС и ВШС се
планирају у буџету Општине.
У буџету Општине се планирају средства за
бруто плате и накнаде у оквиру бруто плата радника за
приправнике који ће се обучавати у Административној
служби Општине и средства за бруто плате за приправнике
који ће се обучавати код других послодаваца.
Средства за бруто плате за приправнике који
се обучавају код других послодаваца се исплаћују на
основу споразума који потписује Начелник Општине и
послодавац.
Члан 3.
Основни циљеви:
1.
Омогућити свим приправницима са ВСС и
ВШС да одраде приправнички стаж као услов за полагање
приправничког испита
2.
Полагање приправничког испита
3.
Обезбјеђење неопходних кадрова у привреди и
ванприпреди Општине
4.
Запошљавање лица са високом стручном
спремом , вишом стручном спремом и положеним
приправничким испитом
Члан 4.
Циљеви описани у члану 3. реализују се на следећи начин:
I
Запошљавање
приправника
примарно
се реализује кроз Владин програм запошљавања
приправника.
У ту сврху Начелник Општине преко надлежних
служби утврђује потребе у административној служби
за адекватним кадровима и исте кандидује у складу са
критеријима јавног позива.
По одобреним квалификацијама и броју приправника
Начелник Општине закључује Уговор са одабраним
кандидатима.
Кандидате за запошљавање приправника ради
одрађивања приправничког стажа одабира Комисија коју
формира Начелник Општине, а на основу броја бодова које
кандидат оствари путем усменог интервјуа са комисијом.
За одабир кандидата Комисија проводи
оцјењивање на бази критерија:просјек оцјена 20 бодова,
вријеме проведено на евиденцији Завода за запошљавање
10 бодова, социјални статус 20 бодова и лични дојам 30
бодова.
Предност имају кандидати који су чланови
породице погинулог борца или породице РВИ.
Изнимно, Начелник Општине може да запосли
приправника и мимо Владиног програма запошљавања
приправника у случају када се оцјени да ће на овај начин
запослени приправник рјешити питање недостајућег
стручног кадра.
Запошљавање на овај начин се проводи
директним уговарањем посла под условом да се на тај
начин не фаворизује било који кандидат са евиденције
незапослених, а истог профила занимања.

II За приправнике који нису обухваћени
Владиним програмом запошљавања начелник Општине
обавјештава заинтересоване послодавце да кандидују
потребе за приправницима по ЈАВНОМ ПОЗИВУ.
У обавјештењу исти се упознају са могућностима
да ће Општина на основу планираних буџетских средстава
преузети обавезу финансирања плате приправника, а
средства ће се исплаћивати на рачун послодавца.
Уколико заинтересовани послодавци нису у
могућности да им се додјели право на запошљавање
приправника по Јавном позиву из било којих разлога
Начелник Општине закључује Споразум о финансирању
бруто плате приправника са послодавцем.
Запослени радник полаже приправнички испит
код послодавца код кога је одрађивао приправнички стаж.
III Начелник Општине и мимо Јавног позива
може закључити Споразум о финанирању плате
приправника са било којим послодавцем који искаже
потребу за приправником са ВСС.
Одабир кандидата по овом основу проводи
заинтересовани послодавац о чему писмено обавјештава
Начелника.
Уколико потреба буде оцјењена као оправдана,
Начелник општине може са заинтересованим послодавцем
закључити уговор о финансирању приправничког стажа
у конкретном случају, а до висине средстава предвиђених
буџетом.
Уговором се регулише обавеза Општине да
финасира плату приправника и припадајуће доприносе и
обавеза послодавца да, по могућности, обезбједи топли
оброк и трошкове превоза са посла и на посао, те друга
међусобна права и обавезе уговорних страна.
Члан 5.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења
и биће објављен у Службеном гласнику општине Рибник.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да
важи Правилник бр.01-02-1-13/08 од 04.01.2008. год.
Број: 01- 02-2/12
		
Датум: 19.03.2012.год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек

___________________________
На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник Републике Српске,, бр. 101/04, 42/05
и 118/05), члана 55. Статута општине Рибник (,,Службени
гласник општине Рибник,, бр. 14/05), члана 22. Закона о
пољопривреди (“Службени гласник ,Републике Српске,,
бр.70/06, 20/07, 86/07, 71/09), Начелник Oпштине доноси:
ПРАВИЛНИК
о утрошку средстава за стимулације у
пољопривреди
Члан 1.
Овим правилником се дефинишу циљеви, облици
утрошка средстава за стимулације за расподјелу средстава
за пољопривредну производњу, методи прикупљања
захтјева, методи одлучивања о утрошку средстава и
приоритети за расподјелу средстава.

април 2012.
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Члан 2.
Циљеви
1.
Циљ утрошка средстава за стимулације
у пољопривреди је утрошак средстава са немјером
опредјељивање произвођача ка стварању робних
произвођача у области пољопривредне производње,
2.
Отварање нових радних мјеста путем
самозапошљавања у пољопривреди,
3.
Помоћ младима у покретању властитог бизниса у
пољопривреди, набавком заједничких срестава рада,
4.
Интересно повезивање, као средство остварења
циљева у пољопривреди,
5.
Едукација заинтересованих ради повеђања
пољопривредне производње,
6.
Организовање изложби и сајмова, организовање
посјета сајмовима и пољопривредним изложбама.
Члан 3.
Врсте стимулација
1.
Регресирање камата на пољопривредне кредите
(3 % на годишњем нивоу).
2.
Грантови појединцима или удржењима за
подизање нових засада малина и осталог јагодичастог воћа
као и осталих засада воћа.
3.
Подизање нових засада јагодичастог и осталог
воћа.
4.
Премија за произведене саднице јагодичастог и
другог воћа.
5.
Дотација до заштитних цјена готових производа
малина, купина, осталог јагодичастог воћа и осталих
плантажа под засадима воћа.
6.
Подршка организовању и едукацији (обука,
стручне екскурзија и савјетовања).
7.
Премија за производњу меда и унапређање
пчеларства.
8.
Набавка пољопривредних средстава и опреме за
колективну употребу у пољопривредној производњи.
9.
Остали непредвиђени трошкови.
Члан 4.
Приоритети у остварењу права на стимулацију
за регресирање камата на кредите
Због висине средстава намјењених за стимулације
у пољопривредној производњи која су планирана у буџету
Општине уводе се приоритете у остварења права на
стимулацију.
Стимулације се остварују следећим редослиједом
приоритета:
1.
Регистровани пољопривредни произвођачи
који редовно измирују обавезе по основу јавних прихода
и уредно оправдају утрошак средстава по примљеним
грантовима односно, измирују обавезе по оствареним
уговорним односима са општином и ресорним
Министратством.
2.
Набавка расних стеоних јуница за производњу
млијека.
3.
Набавка расних незимица за производњу
прасади.
4.
Тов јунади.
5.
Тов бројлера.
6.
Повећање засада малина и осталог јагодичастог
воћа.
7.
Производња садница малина и осталог

јагодичастог воћа.
8.
Набавка механизације у пољопривреди.
9.
Изградња
објеката
за
пољопривредну
производњу.
10.
Формирање
прерађивачких
капацитета,
користећи властиту сировинску базу.
11.
Производња меда.
Неутрошена средства у првом приоритету се преносе у
други и тако редом.
Члан 5.
Средства за стимулаију се распоређују на основу
годишњег плана утрошка средстава.
Годишњи план сачињавају стручне службе,
а на основу проведене јавне расправе на нивоу
представника удружења, пољопривредних произвођача и
заинтересованих грађана.
Члан 6.
Регресирање камата на пољопривредне кредите
Новчане стимулације за регресирање камата на
пољопривредне кредите остварују се сваких шест мјесеци,
у периодима (јануар- јуни, исплата у јулу; у периоду јулидецембар, исплата у јануару наредне године) и то у висини
од 3% или 1/3 плаћених камата.
Стимулације се остварују на основу захтјева појединаца
или удружења, а на основу јавног позива за подношење
захтјева. Право на стимулацију имају сва правна и физичка
лица.
Уз захтјев се прилаже потписан уговор са овлаштеном
банком из кога се несумњиво закључује да је корисник
остварио право на пољопривредни кредит и отплатио
најмање шест рата (изузетно и мање).
Стручна комисија утврђује испуњеност услова
по јавном позиву, те сачињава прједлог за исплату
стимулације.
Средства стимулације се исплађују на жирорачун или на текући рачун подносиоца захтјева.
Члан 7.
Подизање нових засада јагодичастог и осталог воћа
Право на остварење стимулације по овом основу
остварују сва физичка и правна лица као и удружења
и задруге које у текућој години подигну нове засаде
или уговоре садни материјал малина, купина и осталог
јагодичастог воћа као и осталог воћа.
Право на новчани подстицај имају правна и
физичка лица који подижу нове засаде на површини већој
или једнакој од 0,1 ха.
Новчани подстицај се остварује у фиксном
износу од 400 КМ по 0,1ха
Захтјеви за остваривање новчаног подстицаја се
подносе до 15. новембра текуће године.
Уз захтјев за остварење стимулације прилаже се
рачун о поријеклу садног материјала.
Предност при додјели средстава имају
произвођачи који саднице набављају на територији
Општине.
Стручне службе контролишу оправданост
утрошка средстава по овом основу и писмено образлаже
утрошак средстава.
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Члан 8.
Премија за произведене саднице јагодичастог и другог
воћа
Право на премију за произведене саднице
јагодичастог воћа (малина и купина) и осталог воћа и
винове лозе имају правна лица, предузетници и физичка
лица за произведене и продате саднице.
Право на премију остварује се на основу писменог
захтјева уз који се прилаже рачун или копија рачуна као
доказ о продатим садницама.
Висина премије износи 15 % од продајне цијене.
Захтјев се подноси до 15. новембра за текућу годину.
Члан 9.
Премија за произведено и продато воће
Право на премију за произведено јагодичасто
воће (купине, малине) и остало воће имају правна и
физичка лица која у текућој години остваре производњу
и продају јагодичастог воћа на основу Уговора о
организованој производњи или продаји.
Уговор мора бити склопљен са правним лицем
регистрованим за откуп или прераду пољопривредних
производа.
Предност при додјели средстава имају правна и
физичка лица регистрована на територији Општине.
Произвођачи остварују премију на основу писменог
захтјева који подноси откупљивач. Уз захтјев се прилаже
рачун о продатим производима.
Висина премије се одређује у проценту до 15 % од продајне
цијене постигнуте на тржишту.
Максимални износ премије се одређује
годишњим планом.
Члан 10.
Набавка опреме за колективно бављење пољопривредном
производњом
Под
опремом
за
колективно
бављење
пољопривредном производњом подразумјева се
набавка опреме за групе пољопривредних произвођача по
реду приоритета:
•
производња млијека,
•
механизација за пољопривредну производњу
ради подизања вјештачких ливада,
•
механизација за производњу силажних сировина,
•
механизација за обраду земљишта,
•
Изградња објеката за складиштење, паковање,
дораду, сушење, чување и прерада пољопривредних
производа намјењених тржишту.
Одлуку о врсти механизације доноси Начелник
Општине на приједлог стручних
служби а додјела средстава на кориштење проводи се на
основу јавног позива.
Набавка опреме се стимулативно комбинује са
изградњом инфраструктуре Општине.
Члан 11.
Подршка организовању и едукацији пољопривредних
произвођача
Под трошковима обуке подразумјевају се трошкови посјете

сајмовима, излагање пољопривредних производа, посјете
узорним газдинствима, трошкови семинара, набавке
литературе и сл.
Под овим трошковима подразумјевају се и
трошкови формирања удружења у области пољопривредне
производње. Овдје се подразумјевају и неопходни
трошкови око регистрације струковних удружења
пољопривредних произвођача.
Под осталим трошковима подразумјевају
се и трошкови награда истакнутим пољопривредним
произвођачима.
Стручне службе контролишу оправданост
утрошка средстава по овом основу и писмено образлаже
утрошак средстава.
Члан 12.
Премија за производњу меда и унапређање пчеларства
Право на премију за производњу меда и
унапређење пчеларства осварују чланови удружења,
односно носиоци регистрованих
пољопривредних
газдинстава који се баве унапређењем пчеларства и
производњом меда само преко удружења пчелара или
удружења пчелара за развој и унапређење пословних
активности унутар удружења.
Право на премију остварује се на основу
писменог захтјева који подноси удружење пчелара уз који
прилажу и спецификацију чланова удружења.
Висина премије се утврђује на основу приспјелих
захтјева, а у складу са износом који је утврђен Планом
подстицаја пољопривредне производње за 2011. годину.
Одлуку о утрошку средтава доноси Начелник на
приједлог стручних служби.
Члан 13.
Остали непредвиђени трошкови
Под осталим непредвиђеним утошцима средстава
подразумјевају се остали трошкови
који настају у области пољопривредне производње, а по
захтјеву странке.
Трошкови се односе на инфраструктурне
потребе, елиминисање негативних утицаја услед
ванредних околности и елементарних непогода, које утичу
на смањење сточног фонда или оштеђења или уништења
објеката и машина за пољопривредну производњу, а који
нису последица немарног односа. Затим потребе радова
на привођењу намјени пољопривредног замљишта,
мелиорације, израде заштитних брана, набавка опреме за
наводњавање и сл.
Под осталим непредвиђеним трошковима
подразумјевају се и манипулативни трошкови као што су:
трошкови превоза, складиштења евиденција, осигурања
и сл. за производе или робу које проводи ресорно
Министарство Владиним програмом стимулација у
пољопривредној производњи.
Одлуку о утрошку средтава доноси Начелник, а на
приједлог стручних служби Општине.
Члан 14.
Надзор над спровођењем и извршавањем
одредби овог правилника врши инспекција јединица
локалне самоуправе путем пољопривредне инспекције.

април 2012.
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Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења а
бит ће објављен у Службеном гласнику општине Рибник.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да
важи Правилник о утрошку средстава за стимулације у
пољопривреди (“Службени гласник општине Рибник”, бр.
3/11).
Број: 01-33-8/12			
Дана: 21.03.2012. год.

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек

___________________________
На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС бр. 101/04; 42/05; 118/05) и члана
55. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине
Рибник” бр. 14/05) , Начелник општине доноси:
ПРАВИЛНИК
измјенама и допунама Правилника о платама и
накнадама
запослених у Административној служби општине
Рибник
о

Члан 1.
У Правилнику о платама и накнадама запослених
у Административној служби општине Рибник (“Службени
гласник општине Рибник” бр. 1/11) у члану 29. став 1. иза
тачке б) додаје се нова тачка и гласи:
в ) смрти члана шире породице – у висини од
40% од просјечне плате у РС.
Досадашње тачке в) г) д) ђ) постају тачке г) д) ђ) е).
Члан 2.
У члану 29. иза става 1. додају се нови ставови
2. 3. и 4. који гласе:
“Чланом уже породице у смислу тачке б)
предходног става сматрају се брачни друг , родитељи и
дјеца запосленог ( брачна , ванбрачна, усвојена и пасторчад,
као и дјеца узета под старатељство или на издржавање)
“ Чланом шире породице у смислу тачке в)
предходног става сматрају се дјед и баба по оцу и мајци ,
браћа и сестре запосленог.
“Под просјечном платом у РС у смислу става 1.
сматра се просјечна нето плата запослених у РС према
последње објављеним подацима Републичког Завода за
статистику “
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења
и биће објављен у “Сужбеном гласнику општине Рибник.”
Број:01-131-4//12			
Датум:10.04.2012.год.

Начелник општине:
Неђо Стојаковић, дипл.ек

___________________________
На основу члана 62. став 2. Закона о задуживању,
дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 30/07, 29/10) општина Рибник

објављује:
ИЗВЈЕШТАЈ
о стању дуга и гаранција општине Рибник
на дан 31.12.2011.године
Стање обавеза по дугорочним кредитима (главница) код
пословних банака износи 1.658.382,19 КМ.
Стање обавеза по дугорочним кредитима (камата) код
пословних банака износи 393.114,64 КМ (процијењена
вриједност).
Укупно стање обавеза по задужењу износи 2.051.496,83
КМ.
У односу на стање 31.12.2010.године, укупно задужење је
смањено за 15,40%.
Задужење на годишњем нивоу износи 10,13%.
Број: 01- 40-12/12
Дана: 26.03.2012. године

		

Начелник општине
Неђо Стојаковић, дипл.ек

___________________________
На основу члана 160. став 1. Закона о раду Пречишћени текст („Службени гласник РС“ број 55/07) и
члана 31. став 2. Посебног колективног уговора за запослене
у области локалне управе РС („Службени гласник
РС“ број 114/07),члана 28. Појединачног колективног
уговора за запослене у општинској администартивној
служби(“Службени гласник општине Рибник” бр. 1/11)
Синдикална организација Општинске административне
службе и Начелник општине Рибник, закључили су:
Уговор
о измјенама и допунама Појединачног колективног
уговора за запослене у општинској административној
служби
Члан 1.
У Појединачном
колективном уговору за
запослене у општинској администартивној служби
(“Службени гласник општине Рибник” бр. 1/11) у члану 21.
став1. иза тачке б) додаје се нова тачка и гласи:
в ) смрти члана шире породице – у висини од
40% од просјечне плате у РС.
Досадашње тачке в) г) д) ђ) постају тачке г) д) ђ) е).
Члан 2.
У члану 21. иза става 1. додају се нови ставови
2. 3. и 4. који гласе:
“Чланом уже породице у смислу тачке б)
предходног става сматрају се брачни друг , родитељи и
дјеца запосленог ( брачна , ванбрачна, усвојена и пасторчад,
као и дјеца узета под старатељство или на издржавање)
“ Чланом шире породице у смислу тачке в)
предходног става сматрају се дјед и баба по оцу и мајци ,
браћа и сестре запосленог.
“Под просјечном платом у РС у смислу става 1.
сматра се просјечна нето плата запослених у РС према
последње објављеним подацима Републичког Завода за
статистику “
Досадашњи став 2. постаје став 5.
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Члан 3.
Овај Уговор сматра се закљученим када га
потпишу уговорне стране и ступа на снагу даном
потписивања, а биће објављен у “Службеном гласнику
општине Рибник”.
Број:01-02-2-1/11/12
Датум:10.04.2012.год.
Синдикална организација 		
Начелник општине
Општинске административне Неђо Стојаковић, дипл.ек
службе 					
Драгица Ћук
___________________________
На основу члана 22. Закона о измјенама и допунама
Закона о социјалној заштити (“Службени гласник РС” број
110/03), Правилника о утрошку средстава за популациону
политику (“Сл. Гласник општине Рибник број 03/10), члана
62. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине
Рибник” број 14/05), Упутства Начелника општине Рибник
број 01-400-4/10 од 10.02.2010. год. и члана 190. Закона о
општем управном поступку (“Службени гласник РС”
број 13/02) и захтјева удружења “ЛАВ”, Одјељење за општу
управу, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о одобравању средстава
Члан 1.
По захтјеву Удружења “ЛАВ” овим Рјешењем одобравају
се средстава у износу од 360,00 КМ на име плаћања превоза
дјеце која се враћају из Италије на релацији Рибник –
Бања Лука - Рибник из категорије социјално угрожених,
борачких и вишечланих породица упућених на зимски
распуст у Италију – Сицилија.
Члан 2.
Средства из члана 1. рјешења исплатиће се на АТП
“Сладојевић Турс”, на жиро рачун број: 5510140000096877
Уникредит банка по рачуну број: FAU – 2-0/12.
Члан 3.
Средства из члана 1. рјешења исплатити са позиције
416 126 текуће помоћи породици – популациона политика.
Члан 4.
Рјешење ступа на снагу даном доношења.
Образложење
На основу захтјева удружења “ЛАВ” број: 03-532-32/12
од 16.01.2012. год. Одјељење за општу управу општине
Рибник додјелило је једнократну новчану помоћ за довоз
дјеце из Бања Луке која су била на зимовању у Италији –
Сицилија. Дјеца су из категорија: социјално угрожених,
борачких и вишечланих породица.
ПРАВНА ПОУКА: против овог рјешења може се поднијети
приговор Начелнику општине у року од 8 дана од дана

пријема овог рјешења.
Број: 03-532-32-1/12		
Датум: 13.02.2012. год.		

Начелник одјељења:
Мр Дакић Душко

___________________________
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